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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Teologi Islam 

1. Definisi Teologi Islam 

Secara etimologis, Theologi berasal dari Bahasa Yunani yang 

terdiri dari kata Theos artinya Tuhan atau Dewa dan Logos yang berarti 

Ilmu (science, study, discourse) sehingga dapat diartikan bahwa 

Teologi adalah ilmu tentang Tuhan atau Ilmu Ketuhanan (Hanafi, 

Ahmad dalam Pengantar Teologi Islam, hlm.1). Sedangkan secara 

terminologi, kata Theologi menurut Collins dalam New English 

Dictionary memaparkan ialah ilmu yang membahas tentang fakta-fakta 

dan gejala-gejala agama dan hubungan-hubungan antara manusia dan 

Tuhan (The science which treats of the facts an phenomena of religion, 

and the relations between man and God). Keterangan serupa juga 

dipaparkan William L.Resse yang mengatakan Teologi berasal dari 

Bahasa Inggris yaitu Theology dengan makna discourse or reason 

concerning god (Diskursus atau pemikiran tentang Tuhan) Sehingga 

dapat disimpulkan, masih menurut Ahmad Hanafi bahwa Theologi 

adalah suatu kajian ilmu yang membahas tentang Tuhan dan 

pertaliannya dengan manusia, baik yang berdasarkan atas kebenaran 

wahyu ataupun berdasarkan penyelidikan akal murni manusia. Adapun 

pemakaian istilah Teologi Islam yang dimaksud adalah Ilmu Kalam, 

Ilmu Tauhid, Ilmu Ushuluddin atau Ilmu Aqaid. Syeikh Muhammad 

Abduh mendefinisikan bahwa Ilmu Kalam atau Ilmu Tauhid ialah ilmu 
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yang membicarakan tentang wujud Tuhan, sifat-sifat yang mesti ada 

padaNya, sifat-sifat yang boleh ada padaNya dan sifat-sifat yang tidak 

mungkin ada padaNya. Menurut Ahmad Hanafi, sebab utama 

dinamakan Ilmu Kalam adalah karena dasar dalil yang digunakan 

semata-mata dalil akal pikiran, dan dalil naqal (Al Qur’an dan Hadist) 

baru dipakai sesudah mereka menetapkan kebenaran persoalan dari 

segi akal pikiran.  

Pemikiran rasional-filosofis keislaman semacam ini juga yang 

menjadi perhatian pemikiran Hassan Hanafi (1935), Wakil Presiden 

Persatuan Masyarakat Filsafat Mesir yang sempat dipenjara Anwar 

Sadat, Penguasa Mesir pada 1918-1981M akibat jurnal ilmiah al Yasar 

al Islami yang diprakarsai dan dipimpinnya. Hassan Hanafi 

mengajukan konsep baru tentang konsep teologi Islam yang ilmiah dan 

membumi sebagai alternatif atas kritiknya bahwa teologi tidak ilmiah 

dan melangit. Tujuannya untuk menjadikan teologi tidak sekadar 

sebagai dogma keagamaan yang kosong, tetapi menjelma sebagai ilmu 

tentang perjuangan sosial, menjadikan keimanan berfungsi secara 

aktual sebagai landasan etik dan motivasi tindakan manusia (Khudori 

Soleh dalam Filsafat Islam, hlm.66). Menurutnya, Teologi Islam („ilm 

al kalam) yang dianut oleh mayoritas muslim mengandung kelemahan 

mendasar. Doktrin-doktrin teologi yang bersifat dialektik lebih 

diarahkan untuk mempertahankan ajaran dan memelihara 

kemurniannya yang bersifat teosentris, bukan untuk mendiskusikan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan watak sosial dan sejarah 
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kemanusiaan yang antroposentris. Selain itu, rumusan-rumusan teologi 

juga sering disusun sebagai persembahan kepada para penguasa, yang 

dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi sehingga ia cenderung menjadi 

alat legitimasi bagi status quo dan bukan sebagai wahana pembebas 

dan penggerak manusia kea rah kemandirian dan kesadaran (ibid, 

hlm.64). Seperti yang dikatakan Karen Armstrong, seorang 

Komentator terkemuka dunia tentang masalah-masalah agama, dalam 

bukunya Sejarah Tuhan (1993, hlm.17) bahwa ; 

Ada perbedaan antara kepercayaan kepada seperangkat proposisi 

dengan keimanan yang memampukan kita menaruh keyakinan 

akan kebenaran proposisi itu. 

 

2. Beberapa Konsep dalam Ilmu-ilmu Keislaman 

2.1. Aqidah; terkait keimanan dan semua hal yang bertalian dengan 

enam rukun iman (iman terhadap Tuhan, termasuk nama-nama dan 

sifat-sifatNya, para Malaikat, Kitab-kitab Suci, para Nabi, Hari 

Kebangkitan, dan Takdir). Secara umum, akidah mempelajari hal-

hal yang berada di luar jangkauan persepsi. Akidah tidak benar-

benar mencakup bidang teologi maupun bidang kajian dogma 

Kristen, sebagaimana yang berusaha diupayakan oleh sebagian 

Orientalis, tidak juga berhubungan dengan bidang filsafat dalam 

perngertian filsafat barat. 

2.2. Fiqh; Hukum dan yurisprudensi Islam. Fiqih terdiri dari dua 

bagian umum yang didasarkan pada pendekatan metodologi yang 

berbeda dan berlawanan: ibadat, ketika hanya yang diperintahkan 

saja yang boleh dikerjakan; dan muamalat, urusan kemasyarakatan, 
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ketika segala sesuatu boleh dikerjakan kecuali yang tegas-tegas 

dilarang.  

2.3. Syahadah; pengakuan keimanan dan persaksiannya melalui 

pernyataan hati dan akal “saya bersaksi tidak ada Tuhan selain 

Allah dan Muhammad adalah utusanNya.” Ini adalah fondasi, 

poros, dan tekad hati menjadi seorang muslim. 

2.4. Syari’ah; tidak ada definisi tunggal tentang konsep syari’at. Para 

ulama pada umumnya membatasi maknanya dari sudut pandang 

bidang spesialisasi mereka. Kita dapat memberikan definisi-

definisi dari pemakaian yang paling luas sampai yang paling 

terbatas, sebagai berikut : 

a) Syari‟ah, menurut akar katanya berarti ‘Jalan’, ‘Jalan menuju 

sumber’, dan menjelaskan secara komprehensif konsepsi 

penciptaan, eksistensi dan kematian, dan jalan hidup yang 

dituntutnya, dimulai dari penafsiran normatif dan pemahaman 

terhadap sumber-sumber keagamaan. Syari’at menentukan 

“Bagaimana menjadi muslim.” 

b) Syari‟ah, untuk kalangan usuliyyun dan ahli hukum, adalah inti 

prinsip-prinsip umum hukum islam yang disarikan dari dua 

sumber fundamental, Al Qur’an dan Sunnah, selain sumber 

utama lain (Ijma‟ dan Qiyas), dan sumber sekunder (Istihsan, 

istislab, istishab, „urf). 

2.5. Tasawwuf; Sufisme. Tasawuf mempunyai kerangka spesifik, 

norma, dan kosakata teknis tersendiri. Tasawuf mensyaratkan 
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adanya inisiasi. Tasawuf meliputi kajian tentang tahapan dan 

keadaan yang mengantarkan pada kekariban dengan Tuhan. Ia 

adalah dimensi baqiqah, kebenaran, realitas puncak spiritual, yang 

hanya dapat diketahui oleh orang yang paling dekat (dengan 

puncak itu). 

2.6. Ushul al Fiqh; Prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Konsep ini 

mengemukakan prinsip dan metodologi untuk menyimpulkan dan 

menarik norma hukum dan yurisprudensi dari sumbernya. Konsep 

ini meliputi kajian dan formulasi norma interpretasi, kewajiban dan 

larangan, prinsip-prinsip umum, ijtihad (ijma‟, qiyas), dan lain-

lain. 

Di dalam agama Islam, perihal ketuhanan menjadi bagian dari 

konsep Aqidah, keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan. Melalui tabel 

Tipologi dan Klasifikasi Ilmu-ilmu Keislaman oleh Tariq Ramadan dalam 

bukunya Teologi Dialog Islam-Barat, hlm.61 berikut ini dapat kita lihat 

dan telaah bagaimana Islam tersusun secara komprehensif, detail, dan 

saling terikat. Ilmu-ilmu keislaman menjadi landasan dasar yang beragam 

dan terikat satu sama lain sebagai pedoman seorang muslim. Ilmu 

ketuhanan di dalam Islam disebut dengan Tauhid atau Ilm al Kalam yang 

juga disebut dengan teologi dalam lingkup universal. Inti pokok ajaran 

Islam adalah tentang ketauhidan itu sendiri, tentang keesaan Tuhan, bahwa 

tiada substansi apapun yang bisa menyerupaiNya sebagai sumber segala 

substansi. 
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3. Sumber-sumber Pembahasan Teologi Islam   

3.1. Sumber Ideal, ialah Al Qur’an dan Hadist yang di dalamnya 

memuat data yang berkaitan dengan objek kajian Teologi Islam 

atau yang juga disebut dengan Ilmu Tauhid.  

3.2. Sumber Historik, ialah perkembangan pemikiran yang berkaitan 

dengan objek kajian Teologi Islam, baik yang terdapat dalam 

kalangan internal ummat I slam maupun pemikiran eksternal yang 

masuk ke dalam ranah kajian Agama Islam.  

4. Metode Pembahasan Studi Teologi Islam 

4.1. Menggunakan Dalil Naqli, merupakan dalil atau keterangan yang 

diperoleh dari firman Allah yang tertuang dalam Al Qur’an dan 

sabda Rasulullah Saw dalam kumpulan hadist. Dasar inti pokoknya 

adalah ajaran Tauhid.    

4.2. Menggunakan Dalil Aqli, yakni penggunaan metode rasional 

menjadi salah satu upaya pendukung untuk menghindari keyakinan 

yang didasarkan atas taklid saja. Seperti telah dilakukan kajian 

terdahulu bahwa iman yang diperoleh secara taklid akan mudah 

terkena sikap ragu-ragu dan mudah goyah apabila berhadapan 

dengan hujjah yang lebih kuat dan lebih mapan. Karena itu, para 

ulama melarang sifat taklid di dalam beriman. Orang harus 

melakukan nalar dan penalaran baik dengan memakai dalil aqli 

maupun dalil naqli. Sikap taklid semacam ini dapat dilihat dari 

salah satu ayat Al Qur’an berikut ini : 

“Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa 

yang diturunkan Allah dan mengikuti RasulNya, mereka menjawab 
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cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak 

kami, meskipun bapak-bapak mereka tidak mengetahui apa-apa 

(tidak memiliki hujjah yang kuat) dan tidak mendapat petunjuk” 

(Q.S Al Maidah – 104)  

Setiap agama mengajarkan agar ummatnya berpegang teguh pada 

ajarannya. Begitu juga dengan Al Qur’an sebagai pedoman ajaran ummat 

Islam yang pokok ajarannya adalah tentang keEsaan Tuhan, Allah melalui 

kalam Al Qur’annya menganjurkan disamping ummat Islam membaca 

ayat-ayat yang tertera di Al Qur’an, mereka juga dianjurkan agar 

memberdayakan akalnya untuk memahami kekuasaan Allah melalui 

memperhatikan tanda-tanda yang tertera di alam semesta. Pendekatan itu 

bisa dalam bentuk eksplorasi diri dengan kajian ilmiah ataupun sekadar 

memanfaatkan fitrahnya merasakan ketakjuban. 

B. Film dan Komunikasi Massa 

Film adalah selaput tipis yang dibuat dari selluloid untuk tempat 

gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau tempat gambar positif (yang 

akan dimainkan di bioskop (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002; 

hlm.316). Secara etimologis, film adalah gambar hidup, cerita hidup, 

sedangkan menurut beberapa pendapat film adalah susunan gambar yang 

ada dalam selluloid kemudian diputar dengan menggunakan teknologi 

proyektor yang sebetulnya telah menawarkan nafas demokrasi, dan bisa 

ditafsirkan dalam berbagai makna (Prakoso, Gatot, 1977. hlm.22). Onong 

Uchyana Effendi memberi pengertian film merupakan medium 

komunikasi yang ampuh, bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk 

penerangan dan pendidikan.  
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Film menjadi bagian dari komunikasi dan komunikasi massa yang 

kian berkembang pesat saat ini. Deddy Mulyana memberi penekanan 

bahwa inti dari proses komunikasi adalah persepsi, yakni proses internal 

dengan mana manusia memilih, mengevaluasi, mengorganisasikan dan 

menafsirkan rangsangan dari sekitarnya. Rangsangan tersebut bisa 

berbentuk lambang-lambang, tanda-tanda, atau kejadian-kejadian. Jika 

persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin komunikasi kita efektif. 

Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan tertentu dan 

mengabaikan yang lain, memberi makna pada pesan tersebut dan tidak 

memberi makna lain. Karena tidak ada dua manusia yang mempunyai 

pengalaman (dan rujukan nilai) yang persis sama, maka tidak ada dua 

manusia yang mempunyai persepsi sama terhadap suatu rangsangan. 

Sehingga, persepsi terhadap film PK sebagai rangsangan bagi setiap 

khalayak penontonnya adalah juga berbeda.  

1. Klasifikasi Film 

Menurut Herman J Waluyo dalam bukunya yang berjudul 

Drama, Teori dan Pengajarannya, klasifikasi atau genre (jenis/ragam) 

dalam film berawal dari klasifikasi drama yang lahir pada abad XVIII. 

Klasifikasi drama tersebut muncul berdasarkan atas jenis stereotip 

manusia dan tanggapan manusia terhadap hidup dan kehidupan. 

Terdapat beberapa jenis naskah drama yang dikenal saat itu, di 

antaranya ; lelucon, banyolan, opera balada, komedi sentimental, 

komedi tinggi, tragedi borjois, dan tragedy neoklasik. Selanjutnya 

berbagai macam jenis drama itu diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu; 
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tragedi (duka cita), komedi (drama ria), melodrama, dan dagelan 

(farce) (hlm.38). Namun, seiring berkembangnya zaman dan dunia 

perfilman, genre dalam film mengalami perubahan. Tetap tidak 

menghilangkan keaslian dari dasar awal bentuknya. Sejauh ini 

dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu : 

a) Komedi, film yang mendeskripsikan kelucuan, kekonyolan, 

kebanyolan pemain (aktor/aktris). Sehingga alur cerita dalam 

film tidak kaku, hambar, hampa, melainkan mengedepankan 

kejenakaan yang dapat membuat penonton tergugah emosi 

humorisnya. 

b) Drama, film yang menggambarkan realita (kenyataan) di 

sekeliling hidup manusia. Dalam film drama, alur ceritanya 

umumnya dapat membuat penontonnya tersenyum, sedih, haru, 

hingga meneteskan air mata. 

c) Horor, film beraroma mistis, alam ghaib, dan supranatural. 

Alur ceritanya bisa membuat jantung penonton berdegup 

kencang, menegangkan, dan berteriak histeris. 

d) Musikal, film yang penuh dengan nuansa musik. Alur ceritanya 

cenderung sama seperti drama, hanya saja di beberapa bagian 

adegan dalam film para pemain bernyanyi, berdansa, bahkan 

beberapa dialog dilakukan sambil bernyanyi. 

e) Laga (action), film yang dipenuhi aksi, perkelahian, tembak-

menembak, kejar-kejaran, dan adegan-adegan berbahaya yang 

mendebarkan. 
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2. Film PK sebagai Produk Komunikasi Massa 

Kompleksnya isi film PK yang banyak menyajikan realitas 

sosial di India dan isu Teologi yang merupakan realitas universal 

dalam nuansa komedi hingga drama, telah menimbulkan reaksi 

beragam dari khalayak sebagai komunikan yang beragam pula, ini 

menjadi dampak dari film PK sebagai media komunikasi massa. 

Berkesesuaian dengan isi film PK, Riswandi dalam bukunya Ilmu 

Komunikasi (hlm.109) menjabarkan 9 karakteristik isi pesan media 

massa tersebut, yaitu : 

a) Novelty (Sesuatu yang baru). Khalayak akan tertarik untuk 

melihat media massa apabila isi pesannya dipandang 

mengungkapkan sesuatu hal yang baru atau belum pernah 

diketahui. 

b) Jarak, khalayak akan tertarik untuk mengetahui hal-hal yang 

berhubungan langsung dengan kehidupan dan lingkungannya. 

c) Popularitas, peliputan tentang tokoh, organisasi atau kelompok, 

tempat dan waktu yang penting dan terkenal akan lebih 

menarik perhatian. 

d) Pertentangan (conflict), pertentangan ini dapat juga dalam arti 

adanya perbedaan atau gab antara apa yang seharusnya dan apa 

yang terjadi di kenyataan. 

e) Komedi, manusia pada dasarnya tertarik pada hal-hal yang lucu 

dan menyenangkan. Oleh karena itu, bentuk-bentuk 

penyampaian pesan yang bersifat humor atau komedi lazimnya 
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disenangi khalayak. Semua bentuk komunikasi manusia dapat 

dipahami sebagai narasi, meskipun cerita sering dianggap tidak 

rasional. Humor menurut Sujoko berfungsi untuk ; 

 Melaksanakan segala keinginan dan segala tujuan 

gagasan atau pesan, 

 Menyadarkan orang bahwa dirinya tidak selalu benar, 

 Mengajar orang untuk melihat persoalan dari berbagai 

sudut, 

 Menghibur, 

 Melancarkan pikiran, 

 Membuat orang mentoleransi sesuatu, dan 

 Membuat orang memahami soal pelik 

f) Seks dan Keindahan, kedua unsur tersebut selalu menarik 

perhatian orang. Itulah sebabnya media massa seringkali 

menonjolkan kedua unsur tersebut. 

g) Emosi, hal-hal yang berkaitan dan menyentuh kebutuhan dasar 

(basic needs) menusia seringkali bisa menimbulkan emosi dan 

simpati khalayak. 

h) Nostalgia, pengertian nostalgia di sini merujuk pada hal-hal 

yang mengungkapkan pengalaman di masa lalu. 

i) Human Interest, setiap orang pada dasarnya ingin mengetahui 

segala peristiwa atau hal-hal yang menyangkut kehidupan 

orang lain. 
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Dengan pendekatan situasional, G.R Miller mengemukakan 

beberapa macam konteks atau level komunikasi. Pertama, komunikasi 

intrapribadi yaitu komunikasi dengan diri sendiri, seperti berpikir. Kedua, 

Komunikasi antarpribadi yaitu komunikasi antara orang-orang secara tatap 

muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain 

secara langsung, baik verbal maupun nonverbal. Ketiga, komunikasi 

kelompok, merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. 

Keempat, komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara 

dengan sejumlah besar orang (khalayak) yang tidak bisa dikenali satu 

persatu. Kelima, komunikasi massa. Pada dasarnya komunikasi massa 

adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik). 

Sebab, awal perkembangan kata media of mass communication (media 

komunikasi massa).  Menurut John Vivian, menyusun pesan yang efektif 

untuk ribuan orang dengan latar belakang kepentingan yang berbeda-beda 

membutuhkan keahlian yang berbeda dengan sekedar berbicara dengan 

teman. Menyusun pesan lebih kompleks karena ia harus menggunakan 

suatu saran – misalnya percetakan, kamera atau perekam. 

Sedangkan Wright (1959) dalam Severin dan Tankard, Jr 

mendefinisikan komunikasi massa dalam tiga ciri: 

a) Komunikasi massa diarahkan kepada audien yang relatif besar, 

heterogen dan anonim. 
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b) Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan 

untuk bisa mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara 

serempak dan sifatnya sementara. 

c) Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah 

organisasi yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya 

yang besar. 

Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan 

melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk 

menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Dengan demikian, maka 

unsur-unsur penting dalam komunikasi massa adalah Komunikator, Media 

Massa, Informasi, Gatekeeper, Khalayak, dan Umpan Balik. 

Komunikator dalam komunikasi massa adalah: 

a) Pihak yang mengandalkan media massa dengan teknologi 

telematika modern sehingga dalam menyebarkan suatu informasi, 

maka informasi ini dengan cepat ditangkap oleh publik. 

b) Komunikator dalam penyebaran informasi mencoba berbagi 

informasi, pemahaman, wawasan, dan solusi-solusi dengan jutaan 

massa yang tersebar dimana tanpa diketahui dengan jelas 

keberadaan mereka. 

c) Komunikator juga berperan sebagai sumber pemberitaan yang 

mewakili institusi fromal yang sifatnya mencari keuntungan dari 

penyebaran informasi itu. 

Media massa adalah media informasi dan komunikasi yang 

melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh 
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masyarakat secara massal pula. Informasi massa adalah informasi yang 

diperuntukkan kepada masyasrakat secara massal, bukan informasi yang 

hanya boleh dikonsumsi oleh pribadi. Dengan demikian, maka informasi 

massa adalah milik publik, bukan ditujukan kepada individu masing-

masing. Gatekeeper adalah penyeleksi informasi. Sebagaimana diketahui 

bahwa komunikasi massa dijalankan oleh beberapa orang dalam organisasi 

media massa, mereka inilah yang akan menyeleksi setipa informasi yang 

akan disiarkan atau tidak disiarkan. Bahkan mereka memiliki kewenangan 

untuk memperluas, membatasi infromasi yang akan disiarkan tersebut.  

Khalayak adalah massa yang menerima informasi massa yang 

disebarkan oleh media massa, mereka ini terdiri dari publik pendengar atau 

pemirsa sebuah media massa. Sedangkan umpan balik dalam media massa 

berbeda dengan umpan balik dalam komunikasi antarpribadi. Umpan balik 

dalam komunikasi massa umumnya bersifat tertunda sedangkan umpan 

balik komunikasi tatap muka bersifat langsung. Akan tetapi, konsep 

umpan balik tertunda dalam komunikasi massa ini telah dikoreksi karena 

semakin majunya media teknologi, penundaan umpan balik menjadi 

sangat tradisional.  

Herbert Blumer memberikan ciri tentang karakteristik 

audience/komunikan (khalayak) sebagai berikut: 

a) Audience dalam komunikasi massa sangatlah heterogen. Artinya, ia 

mempunyai heterogenitas komposisi atau susunan. Jika ditinjau dari 

asalnya, mereka berasal dari berbagai kelompok dalam masyarakat. 
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b) Berisi individu-individu yang tidak tahu atau mengenal satu sama lain. 

Di samping itu, antar individu itu tidak berinteraksi satu sama lain 

secara langsung. 

c) Mereka tidak mempunyai kepemimpinan atau organisasi formal. 

Komunikasi massa memiliki proses yang berbeda dengan 

komunikasi tatap muka. Karena sifat komunikasi massa yang melibatkan 

banyak orang, maka proses komunikasinya sangat kompleks dan rumit. 

Menurut John Vivian, dalam dasar-dasar proses sebagian besar model 

komunikasi massa dan bentuk komunikasi lain memiliki elemen dasar 

yang sama, yaitu stimulus, encoding dan transmisi. Untuk menggenapi 

proses komunikasi, penerima pesan harus mendekodekannya dan 

menginternalisasikannya. Stimulasi bisa muncul dari banyak hal. Emosi 

bisa menjadi stimuli, juga hal-hal yang dapat diindra. Dalam Encoding, 

sumber pesan menempatkan pikirannya ke dalam simbol-simbol yang 

dapat dipahami oleh siapa pun yang menjadi tujuan pesan itu. Simbol itu 

bermacam-macam bentuknya, misalnya tulisan, isyarat asap, atau 

pictograph. Dalam komunikasi interpersonal, pesan hampir selalu 

disampaikan secara tatap  muka. Tetapi dalam komunikasi massa, pesan 

dikodekan sehingga cocok dengan peralatan yang akan dipakai untuk 

transmisi pesan. Dalam komunikasi massa, penerima pertama bukan orang 

tetapi peralatan dan kemudian orang akan merekronstruksi pesan dari 

sinyal itu. Decoding mekanik ini diperlukan agar orang yang menerima 

pesan itu dapat memahaminya. Dalam komunikasi massa j enis decoding 

kedua terjadi pada seseorang yang menerima pesan dan peralatan 
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penerima. Ini adalah kegiatan intrapersonal, internalisasi pesan. Agar 

decoding kedua ini bekerja, penerima harus memahami bentuk komunikasi 

yang dipilih oleh sumber pesan untuk kepentingan encoding. 

C. Film dan Konstruksi Realitas Sosial 

Sesuai dengan kesepuluh fungsi utama Komunikasi Massa dalam 

penggunaannya, yaitu; informasi, hiburan, persuasi, transmisi budaya, 

mendorong kohesi sosial, pengawasan, korelasi, pewarisan sosial, 

melawan kekuasaan dan kekuatan represif, dan menggugat hubungan 

trikotomi, film PK sebagai media massa telah menggambarkan bentuk-

bentuk yang terpraktik sebagai realitas sosial di India, yang sekaligus 

dalam beberapa hal juga menjadi isu universal. Melalui hal itu khalayak 

penonton dapat menangkap rangsangan tentang realitas sosial yang 

terkonstruk dalam sajian film.  

a) Informasi 

Fungsi informasi merupakan fungsi yang paling penting 

terdapat dalam komunikasi massa. Komponen paling penting untuk 

mengetahui fungsi informasi ini adalah berita-berita yang 

disajikan. Fakta-fakta yang dicari wartawan dilapangan kemudian 

dituangkan dalam tulisan juga merupakan informasi. Fakta yang 

dimaksud adalah adanya kejadian yang benar-benar terjadi di 

masyarakat. Dalam istilah jurnalistik, fakta-fakta tersebut biasa 

diringkas dalam istilah 5W+1H (What, Where, Who, When, Why, 

How) atau Apa, Di mana, Siapa, Kapan, Mengapa dan Bagaimana.  
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b) Hiburan 

Fungsi hiburan untuk media elektronik menduduki posisi 

yang paling tinggi dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. 

Masalahnya, masyarakat kita masih menjadikan televisi sebagai 

media hiburan. Dalam sebuah keluarga, televisi bisa sebagai 

perekat keintiman keluarga itu karena masing-masing anggota 

keluarga mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Setelah kelelahan 

dengan aktivitasnya masing-masing, ketika malam hari berada 

dirumah, kemungkinan besar mereka menj  adikan televisi sebagai 

media hiburan sekaligus sarana untuk berkumpul bersama 

keluarga. Hal ini mendudukkan televisi sebagai alat utama hiburan.  

c) Persuasi 

Fungsi persuasif komunikasi massa tidak kalah pentingnya 

dengan fungsi informasi dan hiburan. Banyak bentuk tulisan kalu 

diperhatikan sekilas hanya berupa informasi, tetapi jika 

diperhatikan secara lebih jeli ternyata terdapat fungsi persuasi. 

Banyak hal yang dibaca, didengar, dan dilihat khalayak 

penuh dengan kepentingan persuasif ini. Kampanye politik yang 

secara periodik menyita perhatian kita di media massa, hampir 

murni persuasif. Berita-berita yang berasal dari pemerintah pada 

semua tingkatan mempunyai basis dasar propaganda yang 

bertujuan untuk mempengaruhi. Apa yang dilihat, didengar dan 

dibaca khalayak di media didesain untuk mempengaruhinya. 
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d) Transmisi Budaya 

Transmisi budaya merupakan salah satu fungsi komunikasi 

massa yang paling luas, meskipun paling sedikit dibicarakan. 

Transmisi budaya tidak dapat dielakkan selalu hadir dalam 

berbagai bentuk komunikasi yang mempunyai dampak pada 

penerimaan individu. Transmisi budaya mengambil tempat dalam 

dua tingkatan, kontemporer dan historis. Dua tingkatan tersebut 

tidak dipisahkan, tetapi terjalin secara konstan.  Di dalam tingkatan 

kontemporer, media massa memperkuat konsensus nilai 

masyarakat, dengan selalu memperkenalkan bibit perubahan secara 

terus-menerus. Sementara itu, secara historis umat manusia telah 

dapat melewati tau menambahkan pengalaman baru dari sekarang 

untuk membimbingnya ke masa depan. Manusia tidak hanya 

mengakumulasi pengalamannya, tetapi mereka telah membuktikan 

dapat menyortir dan menyaring ingatan, membuang yang tidak 

dibutuhkannya, dan pemesanan istirahat untuk kesenangan dalam 

transmisi baik kepada teman sebaya anak cucu. 

e) Mendorong Kohesi Sosial 

Kohesi yang dimaksud disini adalah penyatuan. Artinya, 

media massa mendorong masyarakat untuk bersatu. Dengan kata 

lain, media massa merangsang masyarakat untuk memikirkan 

dirinya bahwa bercerai-berai bukan keadaan yang baik bagi 

kehidupan mereka. Media massa memberitakan arti pentingnya 

kerukunan hidup beragama, sama saja media massa itu mendorong 
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kohesi sosial. Termasuk ketika media massa meliput berita dengan 

teknik cover both sides (meliput dua sisi yang berbeda secara 

berimbang). Dalam posisi ini media massa secara tidak langsung 

berperan dalam mewujudkan kohesi sosial. Dalam bahasa yang 

populer kohesi sosial sama artinya dengan integrasi. 

f) Pengawasan 

Bagi Laswell komunikasi massa mempunyai fungsi 

pengawasan. Artinya, menunujuk pada pengumpulan dan 

penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian yang ada 

disekitar kita. Fungsi pengawasan bisa dibagi menjadi dua, yakni 

warning or beware surveillance atau pengawasan peringatan dan 

instrumental surveillance atau pengawasan instrumental. 

g) Korelasi 

Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi yang 

menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dari 

lingkungannya erat kaitannya dengan fungsi ini adalah peran media 

massa sebagai penghubung antara berbagai komponen masyarakat. 

Sebuah berita uang disajikan reporter akan menghubungkan antara 

narasumber dengan pembaca surat kabar. Antarunsur dalam 

masyarakat ini saling berkomunikasi satu sama lain melalui media 

massa. 

h) Pewarisan Sosial 

Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai seorang 

pendidik, baik yang menyangkut pendidikan formal maupun 
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informal yang mencoba meneruskan atau mewariskan suatu ilmu 

pengerahuan, nilai, norma, pranata, dan etika dari satu generasi ke 

generasi lainnya. 

i) Melawan Kekuasaan dan Kekuatan Represif 

Dalam kurun waktu lama, komunikasi dipahami secara 

linier memerankan fungsi-fungsi klasik seperti yang diungkapkan 

sebelumnya. Hal yang dilupakan oleh banyak orang adalah bahwa 

komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan 

kekuasaan dan kekuata represif.  

j) Menggugat Hubungan Trikotomi 

Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak 

belakang anatara tiga pihak. Dalam kajian komunikasi hubungan 

trikotomi melibatkan pemerintah, pers, dan masyarakat. Ketiga 

pihak ini dianggap tidak pernah mencapai sepakat karena 

perbedaan kepentingan masing-masing pihak. Hal demikian bisa 

dimaklumi karena ketiganya mempunyai tuntutan yang berbeda 

satu sama lain ketika menghadapi suatu persoalan. Pemerintah 

biasanya akan memposisikan diri sebagai pihak yang paling 

berkuasa dan menentukan atas mayarakat dan pers. 

PK sebagai film menjadi media massa yang telah menciptakan efek 

komunikasi pada khalayak, baik dari sekadar efek kognitif yang melalui 

film PK telah membuat khalayak memiliki pandangan atau pemahaman 

baru seperti yang dikatakan Mc.Luhan dengan Teori Perpanjangan Indera, 

entah efek afektif sehingga membuat khalayak penonton merasakan 
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sesuatu hingga kemudian terciptanya efek behavioral yaitu munculnya 

beragam sikap sebagai respon terhadap hadirnya film PK. Situasi tersebut 

sekaligus telah memaparkan bahwa film PK telah menciptakan beragam 

feedback komunikasi. Dari yang zero feedback, neutral feedback, positive 

feedback, hingga negative feedback. Begitu komplikasinya respon 

terhadap film ini telah memaparkan betapa film PK memiliki kandungan 

makna yang kuat dan karenanya menarik untuk diteliti. 

D. Film sebagai Media Kritik Sosial 

Menurut Susetiawan, kritik secara harfiah dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kecaman atau tanggapan yang disertai 

dengan argumentasi, tentang baik atau buruknya suatu karya, pendapat, 

siituasi, maupun tindakan seseorang. Sedangkan, sosial menurut KBBI 

adalah keberkenaan dengan masyarakat, sikap memperhatikan kepentingan 

umum. Melalui dua definisi kata Kritik dan Sosial tersebut dapat ditarik 

keterangan sederhana bahwa Kritik Sosial merupakan upaya penilaian baik 

atau buruk kepada segala sesuatu yang dilakukan dan berkaitan dengan 

masyarakat luas dan disertai uraian-uraian perbanidngan baik dan 

buruknya sesuatu tersebut. Apa yang dikehendaki dari kritik membangun 

tidak lebih dari sekadar saran, petunjuk, dan bukan sebuah kecaman atau 

kontrol yang dapat membawa malu atau menyakitkan hati bagi penerima 

kritik (Mahfud MD dalam Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan). 

Sedangkan menurut Akhmad Zaini Akbar dalam Analisis Panggilan 

Yehezkiel sebagai Penjara Israel Berdasarkan Teori Kritik Sosial karya S 

Yolandi Ataupah bahwa kritik sosial juga berarti sebuah inovasi sosial. 
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Dalam arti, kritik sosial dapat menjadi sarana komunikasi gagasan-gagasan 

baru (sembari menilai gagasan-gagasan lama) untuk suatu perubahan 

sosial. Kritik sosial dapat disampaikan melalui berbagai wahana, mulai 

dari ungkapan-ungkapan sindiran melalui komunikasi antar personal dan 

komunikasi sosial melalui berbagai pertunjukan sosial dan kesenian dalam 

komunikasi public, seni sastra, dan melalui media massa (Moh.Mahfud 

MD, hlm. 48).  

Sejak masa pencerahan di Eropa, kritik sosial dituangkan dalam 

bentuk tulisan  (sastra). Hal ini dikarenakan sastra dapat membantu 

gerakan kelas menengah sebagai alat untuk memperoleh harga diri mereka 

serta mengungkapkan tuntutan-tuntutannya melawan Negara Absolut dan 

Masyarakat yang hirarkis. Pada masa Romantik, bentuk kritik sosial 

berpindah pada puisi. Puisi dianggap sebagai ‘kritik atas hidup’, seni yang 

dianggap absolut, dan tanggapan mendalam yang dapat dipahami bagi 

kenyataan sosial tertentu. Dalam beberapa decade terakhir ini, para 

pengkritik modern menuangkan tanggapan mereka di dalam jurnal ilmiah 

kemudian dipublikasikan.   

Kritik sosial juga kemudian diekspresikan dalam bentuk seni dan 

fiksi lainnya, misalnya karikatur, musik, drama, film, dan sebagainya. 

Kritik juga dapat melalui tanda-tanda atau tindakan-tindakan simbolis 

yang dilakukan sebagai bentuk ketidaksetujuan atau kecaman protes 

terhadap suatu masyarakat yang terjadi, misalnya melalui mogok kerja. 

Berdasarakan bentuk-bentuk sosial yang telah dipaparkan, kritik 

sosial dapat dikelompokkan berdasarkan pengekspresiannya dalam dua 
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jenis, yaitu kritik sosial yang diakukan secara terbuka dan kritik yang 

dilakukan secara tertutup atau terselubung. Kritik sosial secara terbuka 

berarti kegiatan penilaian, analisis, atau kajian terhadap keadaan suatu 

masyarakat tertentu dilakukan secara langsung. Sedangkan kritik sosial 

secara tertutup atau terselubung dapat berupa tindakan-tindakan simbolis 

yang menyiratkan penilaian maupun kecaman terhadap keadaan sosial 

masyarakat tertentu. (Metrika Woro Anjari dalam Kandungan Kirik Sosial 

dalam Stand Up Comedy, hlm.24) 

Trames Journal of the Humanities and Social Sciences oleh M 

Rifka Aqsha PY dalam Analisis Isi Kritik Sosial pada Film Jamila dan 

Sang Presiden karya Ratna Sarumpaet, 2011 (hlm.22), menjelaskan ada 

tiga pembagian kritik sosial yang digunakan sebagai kategorisasi kritik 

sosial, yaitu sebagai berikut : 

a) Kritik Sosial Terbuka 

Ketika praktik kritik sosial terbuka, ia menunjukkan bahwa ada 

kesenjangan antara kepentingan yang benar-benar memotivasi 

tindakan dan norma-norma yang individu bandingkan dalam 

membedakan tindakan mereka. Kritik sosial data membuka 

kedok sebenarnya di balik motif-motif tertentu praktik sosial, 

tuntutan masyarakat untuk memperbaiki pandangan mereka 

tentang motif mereka, dan akhirnya mereka melakukan 

tindakan yang bersifat dibenarkan dan termotivasi berkaitan 

dengan alasan moral diterima. Kritik sosial terbuka 

mengasumsikan bahwa motif seseorang tidak selalu egois, 
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bahwa motif dapat berupa diterima secara moral atau moral 

tercela. Kritik sosial terbuka merupakan kritik sosial yang 

mengacu pada personal karakternya. Dalam hal ini, karakter 

yang dimaksud adalah sifat-sifat seseorang yang dianggap 

menayalahi aturan atau norma. 

b) Kritik Sosial Sosiologi (Sociological Social Criticism) 

Kritik sosial sosiologis merupakan kritik sosial yang mengacu 

pada kehidupan (lingkungan) sosial, interaksi sosial dan 

keadaan lingkungan sekitar. Deskripsi dan interpretasi dari apa 

yang orang sebenarnya lakukan, kadang mengungkapkan apa 

yang diperhatikan oleh aspek kegiatan sehari-hari, termasuk 

diskriminasi, penindasan, dan pelecehan. Kritik sosiologis 

dapat menunjukkan bahwa ada praktik-praktik rasis bahkan 

dalam masyarakat di mana orang umumnya berfikir mereka 

menentang rasisme dan bahwa masyarakat mereka tidak 

termasuk praktik-praktik rasis. Dengan memberikan deskripsi 

baru, mengacu pada bukti empiris baru, dan menunjukkan 

implikasi logis dari berbagai sudut pandang. Kritikus mungkin 

berjuang untuk perubahan sosial. Ilmu sosial (dan bidang 

khsususnya sosiologi) yang relevan untuk kritik sosial hanya 

karena mereka sering menjelaskan konsekuensi dari komitmen 

dan mengungkapkan interpretasi dari realitas sosial. 

 

 



 
 

35 
 

c) Kategori Kritik Sosial Prinsip 

Jenis yang paling umum dari kritik sosial adalah berprinsip 

kritik sosial (principled social criticism). Ini menyangkut 

kemungkinan adanya disparitas, di satu sisi, antara prinsip-

prinsip moral yang memadai (views) dan kepercayaan 

masyarakat tentang prinsip-prinsip moral yang memadai dan 

praktik aktual seseorang. Kritik berprinsip menyarankan bahwa 

ada perbedaan yang tegas antara pandangan moral dibenarkan 

dan moral yang sebenarnya (meskipun beberapa pandangan 

moral yang sebenarnya mungkin dibenarkan juga). Kritik sosial 

berprinsip mengacu pada penyalahgunaan, penyelewengan 

terhadap aturan-aturan yang berlaku atau bisa dikatakann 

sebagai pelanggaran hukum.   

Selain tiga kategori di atas, kategori kritik sosial juga dapat dibagi 

menjadi lima bagian besar, yaitu : (dalam M Rifky Aqsha PY, hlm.27) 

a) Kritik Sosial Pembangunan 

Merupakan penilaian terhadap keadaan pembangunan. Dalam 

artian kritik sosial terhadap pemerataan pembangunan. Kritik 

sosial ini muncul karena terdapatnya permasalahan atau isu 

sosial tentang pembangunan, seperti ketidakmerataan 

pembangunan, fasilitas umum kurang memadai, rusaknya 

fasilitas umum, dan sebagainya. Kritik sosial pembangunan ini 

dapat dicontohkan dengan tidak tersedianya fasilitas umum di 

tempat-tempat yang seharusnya ada. 
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b) Kritik Sosial Hukum 

Merupakan penilaian terhadap tindakan hukum yang ada di 

India. Kritik sosial hukum terjadi karena adanya isu sosial 

hukum yang ada. Seperti terjadinya negosiasi hukum, ketidak 

adilan dalam keputusan, main hakim sendiri, dan sebagainya. 

Dalam hal ini dapat dicontohkan dengan adanya kasus 

penyuapan, korupsi, kasus kriminalitas dalam masyarakat, 

kasus persidangan yang dinilai tidak adil, dan sebagainya.  

c) Kritik Sosial Moral Masyarakat 

Merupakan penilaian terhadap perilaku dan sikap masyarakat 

yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial. Kritik 

sosial masyarakat ini berawal dari isu atau permasalahan sosial 

dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini dapat 

dicontohkan dengan perilaku anarkis, penipuan, dan kerukunan 

dalam masyarakat, dan sebagainya. Hal tersebut dianggap bisa 

menyebabkan sebuah kritik sosial moral masyarakat.  

d) Kritik Sosial Agama 

Merupakan penilaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

agama. Kritik sosial agama ini berawal dari adanya isu sosial 

agama seperti adanya indikasi permanfaatan agama, adanya 

tekanan terhadap suatu agama, dan sebagainya. Hal ini dapat 

dicontohkan dengan adanya kerukunan ummat beragama, 

aplikasi ajaran agama, dan munculnya aliran-aliran agama baru, 

dan sebagainya.  
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e) Kritik Sosial Ekonomi 

Merupakan penilaian terhadap perkembangan perekonomian di 

Indonesia. Kritik sosial ekonomi ini berawal dari adanya 

permasalahan sosial ekonomi yang ada, seperti masih 

banyaknya kemiskinan, adanya bantuan kemiskinan, dan 

sebagainya. Dalam hal ini dicontohkan dengan banyaknya 

keluarga miskin yang ada di Indonesia, adanya bantuan dari 

pemerintah kepada warga miskin, kesenjangan sosial pada 

masyarakat dan sulitnya masyarakat dalam menjangkau harga.  

Sedangkan menurut Don Michael Flournoy (dalam Yuliani, 2004) 

dalam Analisis Isi Surat Kabar Indonesia, struktur kategori kritik sosial dapat 

dibagi menjadi : 

a) Politik dan Pemerintahan, berkaitan dengan kegiatan peraturan 

pemerintah (tata negara) dan menjalankan dan mengatur kehidupan 

suatu negara dan wilayah. Di dalamnya termasuk tema-tema yang 

berhubungan dengan lembaga perwakilan, ideologi, kegiatan-kegiatan 

politik, peristiwa-peristiwa politik, kegiatan dari berbagai badan 

pemerintah baik nasional maupun daerah serta tindakan pejabat 

pemerintahan.     

b) Diplomasi, Perang dan Pertahanan, berkaitan dengan semua masalah 

dan kegiatan penyelenggaraan hubungan antar negara, pertikaian 

bersenjata antar kelompok dan bangsa dan sebagainya, serta kegiatan 

pertahanan dan pembelaan negara atau wilayah dari semua ancaman 

dan gangguan.  
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c) Ekonomi dan Pembangunan, berkaitan dengan semua tindakan dan 

aturan mengenai kegiatan-kegiatan produksi, distribusi dan pemakaian 

barang dan jasa segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, serta 

berhubungna dengan penunjang pembangunan.  

d) Kejahatan dan Hukum, berkaitan dengan segala undang-undang, 

peraturan dan ketetapan formal yang berlaku di masyarakat serta 

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atas undang-undang dan 

peraturan yang ada.  

e) Kecelakaan dan Bencana Alam, berkaitan dengan masalah 

pemusnahan yang terjadi secara alami dan kecelakaan yang disebabkan 

oleh manusia itu sendiri.  

f) Moral Masyarakat, berkaitan dengan persoalan-persoalan yang 

dihadapi oleh masyarkat tentang hak-hak asasi, perorangan, norma, 

dan nilai.  

g) Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat, berkaitan dengan 

penanganan masalah-masalah kesejahteraan masyarakat dan kesehatan 

masyarakat. 

h) Ilmu Pengetahuan dan Penemuan, berkaitan dengan ilmu pengetahuan, 

penelitian-penelitian, dan penemuan-penemuan baru, ruang angkasa, 

pertahanan, serta energy atom non pertahanan. 

i) Pendidikan, Seni, dan Olahraga, berkaitan dengan ilmu pengetahuan 

penelitan-penelitian dan sistem pendidikan umum baik negeri maupun 

swasta, berkaitan pula dengan seni dan olahraga. 
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j) Agama, berkaitan dengan kegiatan keagamaaan, kepercayaan, dan 

keyakinan seseorang. 

k) Human Interest, berkaitan dengan masalah emosional dari kehidupan, 

menyentuh  perasaaan dari kehidupan pribadi dan sosial. 

E. Komedi sebagai Media Kritik Sosial 

Komedi dikenal dengan beragam istilah, sebut saja humor, lawak, 

anekdot, lelucon, dagelan, dan lainnya. Sedangkan dalam Bahasa Inggris 

kita biasanya menemui kata wit, gag, pun, humor, dan joke. 

Bagaimanapun orang-orang menyikapi perbedaan istilah tersebut, namun 

yang menjadi satu pemahaman umum bahwa semua istilah tersebut 

mengacu pada sesuatu yang lucu. Sedangkan dalam Encyclopedia of 

World Drama (dalam Wawan Kondo, Berteori Lewat Humor, 2012) 

menyebutkan bahwa humor atau komedi adalah suatu imitasi dari 

kejelekan-kejelekan manusia yang didramatisir sehingga menimbulkan 

tawa. Humor identik dengan sesuatu yang lucu dan membuat orang 

tertawa. Fuad Hasan dalam karyanya Humor dan Kepribadian membagi 

humor dalam dua kelompok besar, yaitu, Humor pada dasarnya berupa 

tindakan agresif yang dimaksudkan untuk melakukan degradasi terhadap 

seseorang, dan Humor adalah tindakan untuk melampiaskan perasaan 

tertekan melalui cara yang ringan dan dapat dimengerti dengan akibat 

kendornya ketegangan jiwa (Didiek Rahmanadji, Bahasa dan Seni; Teori, 

Jenis, dan Fungsi Humor, 2007, hlm.216).  

Humor menurut Sujoko (dalam Deddy Mulyana, Komunikasi 

Humor, 2008, hlm.xiv) dijelaskan bahwa humor berfungsi untuk : 
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1) Melaksanakan segala keinginan dan segala tujuan gagasan atau 

pesan, 

2) Menyadarkan orang bahwa dirinya tidak selalu benar, 

3) Mengajak orang untuk melihat persoalan dari berbagai sudut, 

4) Menghibur, 

5) Melancarkan pikiran, 

6) Membuat orang mentoleransi sesuatu, dan 

7) Membuat seseorang memahami soal pelik. 

Berdasarkan pengamatannya, Sujoko memaparkan bahwa di 

Indonesia humor seringkali dipakai sebagai media kritik sosial. Emil Salim 

(dalam Suhadi, 1989) berpendapat bahwa selain merupakan salah satu cara 

untuk menyampaikan kritik, humor juga merupakan bagian dari proses 

menjalin komunikasi sosial antara manusia. Untuk komunikasi yang 

sifatnya serius, pesan-pesan yang akan disampaikan biasanya tidak mudah 

terjalin antara kedua belah pihak.  




