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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Film Sebagai Medium Komunikasi Massa 

Defenisi sederhana dari Harrold D. Lasswell tentang pengertian komunikasi, 

adalah: “Who?(siapa komunikatornya/pengirim). Says what?(mengatakan apa atau 

pesan apa yang mau disampaikan). In which channel?(dengan saluran atau media apa 

yang digunakan). To whom?(kepada siapa komunikannya atau penerima pesannya). 

With what effect?(Bagaimana efek atau dampak penerimaan pesan)”. Dari defenisi 

komunikasi yang telah dikemukakan oleh Lasswell, terjadi proses pengiriman suatu 

pesan bisa berupa informasi, ilmu pengetahuan, hiburan dan lainnya, oleh seorang 

pengirim (sender atau komunikator) melalui suatu saluran atau media,  kepada 

seorang penerima (receiver atau komunikator), dari proses pengiriman ini, pengirim 

ingin mendapatkan efek atau dampak dari penerimaan pesan tersebut. 

Konteks komunikasi yang digunakan tujuan dari proses komunikasi ada 

bermacam-macam, disebabkan adanya perbedaan yang terdapat pada penerimanya, 

bentuk dari pesan yang disampaikan, saluran yang digunakan, efek yang di dapat 

penerimaan tersebut, yaitu: 

1. Komunikasi Intrapribadi (Intrapersonal communication) 

Komunikasi intrapersonal merupakan proses komunikasi yang 

terjadi didalam diri individu. Contohnya berpikir. Sebelum 

berkomunikasi dengan orang lain, secara tidak sadar terjadi komunikasi 

intrapersonal dalam diri individu. Tujuannya untuk mempersepsi dan 
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memastikan makna pesan orang lain. Komunikasi intrapersonal juga 

berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi dengan orang lain. 

2. Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal communication) 

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi 

antara dua orang atau lebih secara tatap muka, memungkinkan setiap 

pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara 

verbal maupun nonverbal. 

Bentuk khususnya dari komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi diadik (dyadic communication): komunikasi yang hanya 

melibatkan dua orang. Cirinya adalah: pihak-pihak yang berkomunikasi 

berada pada jarak yang dekat, pihak-pihak yang berkomunikasi 

mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara 

verbal maupun nonverbal. Misalnya: komunikasi antara suami-istri, dua 

orang bersahabat, guru-murid, dan sebagainya. 

3. Komunikasi Kelompok 

Berasal dari kata kelompok yang artinya orang yang mempunyai 

tujuan bersama, berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan 

bersama, adanya saling ketergantungan, dan saling mengenal. Dalam hal 

ini misalnya keluarga, kawan-kawan, kelompok diskusi, suatu komite. 

Defenisi dari komunikasi kelompok biasanya merujuk pada 

komunikasi kelompok kecil (small group communication) yaitu 

komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara tatap 
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muka, dimana anggotanya berinteraksi secara langsung (Cangara : 1998, 

hal : 33).  

4. Komunikasi Publik (public communication) 

Komunikasi public merupakan komunikasi yang terjadi antara 

seorang pembicara dengan orang atau khalayak yang berjumlah besar. 

Tujuannya adalah, memberikan penerangan tentang suatu hal, hiburan, 

memberikan penghormatan, dan membujuk. Cirinya adalah terjadi 

ditempat umum (publik), merupakan peristiwa sosial yang direncanakan 

dengan alih-alihnya peristiwa relatif informal yang tidak terstruktur, 

terdapat agenda didalamnya, beberapa orang ditunjuk untuk melakukan 

tugas khusus, seperti memperkenalkan pembicara, ada acara lain setelah 

acara utama. Misalnya: rapat akbar, pidato, ceramah, stand up comedy, 

dan sebagainya. 

5. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi ini jaringannya lebih luas daripada komunikasi 

kelompok. Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi, bersifat 

formal dan informal. Bersifat formal maksudnya adanya komunikasi 

kebawah, komunikasi keatas atau komunikasi horizontal, proses 

komunikasinya sesuai dengan struktur organisasi. Sedangkan bersifat 

informal maksudnya, komunikasi yang terjadi dalam organisasi namun 

tidak harus sesuai dengan struktur organisasi, misalnya perbincangan 

tentang hal-hal lain diluar organisasi oleh semua anggotanya. 
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6. Komunikasi Massa (mass communication) 

Menurut Bittner (dalam Winarni : 2003, hal : 5) komunikasi 

massa merupakan pesan yang dikomunikasikan melalui media massa 

pada sejumlah besar orang. Media massa disini berupa media cetak 

(buku, surat kabar, majalah) maupun media elektronik (radio, film, 

televisi), yang dikelola oleh suatu lembaga, dimana pesan yang 

disampaikan oleh media ditujukan kepada sejumlah besar orang. Pesan 

dari media massa bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak dan 

selintas.  

Menurut Denis McQuail (dalam Soyomukti : 2010, hal : 194), ciri utama dari 

komunikasi massa adalah: 

1. Sumber bukan satu orang, melainkan organisasi formal, pengirimnya 

sering merupakan komunikator professional. 

2. Pesannya beragam, dapat diperkirakan, dan diproses, distandarisasi dan 

selalu diperbanyak serta merupakan produk dan komoditi yang bernilai 

tukar. 

3. Hubungan pengirim dan penerima bersifat satu arah, impersonal, bahkan 

mungkin selalu sering bersifat non-moral dan kalkulatif. 

4. Penerima merupakan bagian dari khalayak luas. 

5. Mencakup kontak secara serentak antara satu pengirim dan banyak 

penerima. 

Agar berlangsungnya sebuah komunikasi massa, maka dibutuhkan sebuah 

saluran yang memungkinkan disampaikannya pesan kepada khalayak. Saluran itu 

adalah media massa, yaitu sarana teknis yang memungkinkan terlaksananya proses 
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komunikasi proses komunikasi massa (Winarni : 2003, hal : 17). Sebagai saluran 

komunikasi massa, bentuk dari media massa pun bermacam-macam, yaitu: 

1. Surat Kabar 

Media massa yang paling tua dibandingkan media massa lainnya. Keberadaan 

surat kabar dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johan Guttenberg di 

Jerman. Dengan fungsi yang paling menonjol adalah menyebarkan informasi. 

2. Majalah 

Media massa cetak selain surat kabar yang menurut Dominick (Ardianto : 2005, 

hal : 107) mempunyai klasifikasi dan dibagi kedalam lima kategori yaitu: (1) 

general consumer magazine (majalah konsumen umum), (2) business publication 

(majalah bisnis), (3) literacy reviews and academic journal (kritik sastra dan 

majalah ilmiah), (4) newsletter (majalah khusus terbitan berkala), (5) public 

relation magazine (majalah humas). 

3. Radio 

Media massa elektronik tertua dan sangat luwes. Media ini mengandalkan unsur 

audio dalam penyebaran informasi dan hiburannya. Radio sendiri dapat 

ditempatkan dimana saja, misalnya: di dalam mobil, dapur, kamar tidur, dan 

berbagai tempat lainnya. 

4. Televisi 

Media massa elektronik selain radio, yang berhubungan unsur audio-visual dan 

lebih kompleks dari radio, dengan fungsi yang sama dengan radio, namun lebih 

mengarah kepada fungsi hiburan kepada pemirsanya (audiens). 
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5. Film (layar lebar) 

Film merupakan media komunikasi yang bersifat audio visual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul disuatu 

tempat tertentu. 

6. Internet 

Klaim internet untuk status medianya berdasarkan teknologi yang canggih, 

perilaku penggunaan, jumlah konten dan layanan dan citra yang penting. Internet 

dimulai sebagai alat komunikasi non-komersial dan pertukaran data antara 

professional, tetapi selanjutnya internet menjadi penyedia barang dan jasa dan 

juga sebagai alternatif bagi alat komunikasi pribadi dan antarpribadi (Castells : 

2011, dalam McQuail : 2010, hal : 44). 

Film adalah salah satu media yang digunakan dalam proses komunikasi massa, 

yang merupakan media komunikasi massa yang dibuat berdasar asas sinematografi, 

yaitu pesan disampaikan dalam film melalui gambar bergerak melalui proses 

perekaman lewat teknologi kamera, pencahayaan, warna, suara, serta proses editing 

pada akhirnya. Film merupakan karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi 

dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau ditayangkan 

dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan atau lainnya 

(https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2013/09/11/sekilas-tentang-film/ diakses 

pada tanggal 3 November 2015, pukul 19.00 WIB). 

Media massa yang dapat menjangkau semua kalangan dengan cepat dan 

dengan skala yang besar juga menjadi ciri dari film. Sehingga daerah pedesaan pun 

masuk kedalam jangkauan film. Sebagai bagian dari media massa, film merupakan 

respon terhadap penemuan waktu luang, waktu libur dari kerja, sebagai jawaban atas 
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tuntutan cara untuk menghabiskan waktu luang keluarga yang sifatnya terjangkau dan 

(biasanya) terhormat (McQuail : 2010, hal : 35). Film selain sebagai sebuah media 

komunikasi massa, juga berubah menjadi alat presentasi, distribusi dan tradisi hiburan 

yang lebih tua, dimana di dalamnya menawarkan cerita, panggung, musik, drama, 

humor, dan trik teknis bagi konsumsi populer.  

Sebagai suatu bentuk komunikasi massa, film dikelola menjadi suatu 

komoditi. Di dalamnya memang kompleks, dari produser pemain hingga seperangkat 

kesenian lain yang sangat mendukung baik musik, seni rupa, teater, dan seni suara. 

Semua unsur tersebut terkumpul menjadi komunikator dan bertindak sebagai agen 

transformasi (perubahan) budaya. Ide-ide kreatif yang representatif di dalam film, 

membangun suatu keakraban antara pembuat film dengan khalayaknya, sehingga 

muatan pesan yang nampak maupun yang tersembunyi dapat tersalurkan dengan baik. 

Film menjadi media yang unik karena dapat menghasilkan rasa kedekatan dan 

menciptakan ilusi realitas untuk membuka perspektif baru bagi penontonnya yang 

mungkin sebelumnya penonoton tersebut belum mengetahuinya. Dengan kemampuan 

mendengar dan melihat yang dimiliki oleh manusia, rasa kedekatan yang diciptakan 

melalui penggambaran yang akurat, dari film mampu mempengaruhi pikiran dan 

perasaan manusia, sehingga film menjadi sangat kuat pengaruhnya bagi setiap orang 

yang menonton film. 

2.2 Film Sebagai Industri 

Kata industri berasal dari bahasa latin industria yang berarti keterampilan dan 

penuh sumber daya. Industri merupakan penerapan metode-metode canggih terhadap 

produksi benda-benda dan jasa-jasa ekonomis, dengan demikian manusia industrial 

merupakan makhluk yang terampil dan penuh sumber daya karena mempunyai 
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kecerdasan tertentu (Soekanto : 1987, hal : 6). Pada awalnya industri hanya 

merupakan suatu organisasi ekonomis atau teknis yang hanya berkaitan dengan proses 

produksi, distribusi dan konsumsi. Tetapi sebenarnya industri merupakan suatu 

organisasi atau lembaga sosial yang bertujuan memproduksi dan memasarkan barang 

dan jasa sehingga mulai tampak manfaat ilmu sosial pada umumnya dan sosiologi 

pada khususnya (Soekanto : 1987, hal : 4). Sebagai lembaga sosial, terdapat 

hubungan-hubungan sosial dalam industri:  

1) Hubungan Internal: gejala yang ada di dalam industri baik yang 

menyangkut manajemen maupun kegiatan-kegiatan operasional. 

a. Hubungan formal: kegiatan yang terwujud dari kewajiban-

kewajiban yang dibebankan, mungkin bersifat manajerial, 

operatif atau keduanya. Seperti, tata cara, proses arbitrasi, 

dewan industrial, dan sebagainya. 

b. Hubungan informal: hubungan yang tidak diatur secara resmi, 

berlandaskan atas etika dan adat istiadat, misalnya hubungan 

antarindividu, anatarkelompok atau individu dengan kelompok. 

c. Hubungan campuran (sosio-teknis): kegiatan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan fungsi, dalam rangka menjalankan 

kewajiban atau tugas, yang bersifat teknis atau manajerial. 

2) Hubungan Eksternal: gejala yang terjadi antara industri dengan badan-

badan eksternal seperti pemerintah, komunitas, lembaga-lembaga 

pendidikan dan seterusnya. 

Industri dalam konsep ekonomi, terdapat istilah komersial berlaku sebagai 

kata sifat bagi sejumlah perlengkapan media, mengidentifikasi hubungan dari 

pengejaran kompetitif dipasar luas dan biasanya berorientasi untuk kesenangan dan 



15 

 

hiburan (eskapisme) (Bogart : 1995, dalam McQuail : 2010, hal : 135). 

Kecenderungan inilah yang terjadi dan semakin meningkat pada beberapa tahun 

belakangan ini, disebabkan meningkatnya keuntungan ekonomis dan industrial dan 

keadaan seperti ini terjadi pada seluruh sektor komunikasi dan informasi. Dalam film 

pun demikian. Walaupun secara sadar produsen film mengerti akan kepentingan 

publik yang ada di dalam film, namun mereka juga tidak dapat menghindari apa yang 

menjadi dikte ekonomi pasar. Kunci bagi karakter institusi media, khususnya film, 

yang tidak biasa adalah bahwa aktivitasnya yang tidak terpisahkan dari ekonomi 

maupun politik, sekaligus tergantung pada kemajuan teknologi yang terus menerus 

berubah (McQuail : 2010, hal : 244). 

Film telah menjadi media universal, segala teori film telah diterapkan didalam 

semua aspek pembuatan film. Namun masyarakat dalam hal ini didominasi oleh 

Hollywood telah memberi visi yang kuat dan mendominasi pendangan tentang bentuk 

presentasi sebuah film yang tersebar di gedung-gedung bioskop (Prakosa : 2004, hal : 

53). Pembicaraan tentang film sekarang ini, tetap merujuk pada sistem industri film di 

Hollywood, baik dari pembiayaan, produksi, proses distribusi dan eksebisi film. 

Sturuktur industri dalam film yang telah lama berjalan (Vivian : 2008, hal : 164) 

adalah: 

1. Studio Besar.  

Perusahaan besar yang membuat film dan terkadang terlibat di dalam 

pembuatan film tersebut. Seperti, 20th Century Fox, Columbia, 

Paramount, Universal, Disney dan lain sebagainya (Hollywood), 

sedangkan di Indonesia ada Gabungan Studio Film Indonesia (GASFI), I 

Studio, dan beberapa perusahaan film: MD Entertainment, Maxima 
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Pictures, Rapi Films, SinemArt, Soraya Intercine Films, dan lain 

sebagainya. Perusahaan seperti ini dulunya mempunyai area set panggung 

film (studio). Selain membidani dan membesarkan film, tetapi juga 

mengontrol distribusi produk dan menguasai banyak gedung bioskop dan 

mendominasi seluruh industri film. 

2. Produksi. 

Setelah mendapat kesepakatan dengan studio atau perusahaan film, 

dimulailah proses produksi film yang dipimpin oleh seorang produser. 

Seluruh unsur-unsur dalam film (produser, sutradara, DOP, dan lain-lain) 

mulai membuat film, dimulai dengan proses pengembangan ide cerita, 

kemudian dijadikan naskah atau skenario atau tahap pra-produksi, lalu 

memasuki proses syuting film (pengambilan gambar, suara, tata cahaya, 

dan lain-lain) atau disebut juga tahap produksi, dan tahap terakhir adalah 

pasca-produksi, yaitu proses penyuntingan film atau editing. 

3. Distribusi. 

Studio besar atau perusahaan film kembali menjalankan tugasnya di 

bidang distribusi film. Mereka bertanggung jawab atas penjadwalan 

pemesanan untuk rilis film baru di bioskop, melakukan kegiatan marketing 

untuk mempromosikan film baru, kemudian menyediakan film kepada 

gedung bioskop untuk ditonton. 

4. Eksebisi.  

Setelah pendistribusian film, dilanjutkan kepada kegiatan eksebisi. 

Kegiatan pertunjukan atau penayangan film di gedung bioskop, kemudian 
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penonton membayar untuk menonton film. Penerimaan atas kegiatan 

eksebisi disebut sebagai box office, yang dibagi antara pemilik gedung 

dengan distributor dan digunakan untuk membayar studio atau perusahaan 

film agar mendapatkan hak distribusi film. 

Film dan industri di zaman sekarang memang tidak dapat dipisahkan, tanpa 

adanya industri, film akan mengalami kesusahan dalam pembiayaan produksinya. 

Dengan berubahnya nilai film sebagai sebuah karya seni murni menjadi karya 

industri, film mendapat pemasukan serta proses selanjutnya dari produksi, yaitu 

distribusinya, menjadi semakin mudah. Para pembuat film tidak dipusingkan dengan 

proses distribusi kepada penontonnya, mereka cukup fokus dalam pembuatan film, 

karena sudah ada yang menangani masalah distribusi film tersebut.  

Bagi penonton film, bukan hanya kesenangan yang mereka dapat dari 

menonton film, mereka juga dapat mengadopsi nilai-nilai profesionalisme yang 

mengutamakan prinsip kepakaran, otoritas, otonomi, autensitas dan integritas. 

Perubahan sistem nilai itu baik bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan. 

Dengan maksud, nilai-nilai yang diadopsi merupakan nilai-nilai yang bermanfaat 

untuk membangun kebudayaan industrial (Abrar : 2003, hal : 87). 

2.3 Film sebagai Institusi Budaya  

Budaya merupakan tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, 

sikap, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-

objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke 

generasi melalui usaha individu atau kelompok (Mulyana dan Rakhmat : 2001, hal : 

18). Oleh karena itu budaya juga merupakan suatu pola hidup menyeluruh. Budaya 
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bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya yang turut menentukan 

perilaku komunikatif. 

Inti penting dari budaya adalah pandangan yang bertujuan untuk 

mempermudah hidup dengan mengajarkan orang-orang bagaimana cara beradaptasi 

dengan lingkungannya. Didalam inti penting atau fungsi dasar dari budaya, terdapat 

elemen-elemen yang membentuk budaya itu sendiri (Samovar, Porter dan McDaniel : 

2010, hal : 29), yaitu: 

1) Sejarah. Hal menarik yang terdapat di dalam sejarah, budaya 

disebarkan dari generasi ke generasi dan melestarikan pandangan suatu 

budaya. Sejarah menyoroti asal suatu budaya, memberitahukan 

anggotanya sesuatu yang dianggap penting, dan mengidentifikasi 

prestasi suatu budaya yang pantas untuk dibanggakan. 

2) Agama. Semua budaya memiliki agama yang dominan dan terorganisir 

dimana aktivitas dan kepercayaan mencolok (upacara, ritual, hal-hal 

tabu dan perayaan) dapat berarti dan berkuasa. 

3) Nilai. Elemen lain dari budaya adalah nilai, merupakan standar 

keinginan, kebaikan dan keindahan yang diartikan dari budaya yang 

berfungsi sebagai petunjuk dalam kehidupan sosial. 

4) Organisasi sosial. Merupakan organisasi yang mewakili unit-unit sosial 

yang beraneka ragam yang terkandung di dalam suatu budaya. 

Organisasi sosial ini menetapkan jaringan komunikasi dan mengatur 

norma pribadi, keluarga dan tingkah laku sosial. 

5) Bahasa. Semua budaya umumnya, memiliki elemen bahasa. Bahasa 

merupakan metode utama dalam penyebaran budaya serta dalam 
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bahasa juga mengizinkan anggotanya untuk berbagi pikiran, perasaan 

dan informasi. 

Film merupakan bagian dari kebudayaan, karena film tidak bersifat statis 

melainkan sesuatu dinamis. Sebagai media komunikasi massa, film tidak hanya 

berfungsi sebagai saluran hiburan tetapi juga berperan serta dalam pelestarian budaya 

bangsa. Film menjadi medium yang mampu mengkonstruksi dan merepresentasikan 

realitas budaya kehidupan sehari-hari masyarakat melalui kisah yang ditampilkan.  

Film adalah ekspresi atau pernyataan kebudayaan, oleh karena itu film akan 

mampu mencerminkan ketiga unsur kebudayaan 

(http://misbach.perfilman.pnri.go.id/uploaded_files/article/pdf/BeritaBuana_1991060

9.pdf diakses pada 27 November 2015, pukul 22.00 WIB), yaitu: 

1. Kebudayaan merupakan sesuatu yang berkesinambungan, sesuatu yang 

diwariskan, sesuatu yang mempengaruhi dan sesuatu selalu berubah. 

2. Kebudayaan merupakan suatu sistem lambang. Artinya, manusia 

mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi menggunakan lambang-

lambang. Bahasa film sendiri merupakan sistem lambang. Bukan karena 

bahasa film bertutur, namun karena bahasa film merupakan cerita atau 

peristiwa yang disajikan dari lambang kehidupan kita. 

3. Kebudayaan itu relatif. Artinya, setiap masyarakat memiliki ciri-ciri 

kebudayaan masing-masing, dan karena kebudayaan suatu masyarakat 

mempunyai suatu sistem nilai budayanya, penilaian tentang suatu 

kebudayaan lebih baik tidak dapat ditafsirkan begitu saja. Begitupun film, 

selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakatnya (penonton). 
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Keterkaitan yang erat inilah antara medium (film) dan masyarakat, yaitu suatu 

aktivitas hubungan komunitas yang saling terhubung dengan arus informasi. Aktivitas 

ini tidak dibatasi oleh negara, bahkan membentuk sebuah kegiatan bersama dalam 

berbagai aktivitas ekonomi, sosial, kebudayaan dan juga politik. Dalam konteks film 

sebagai institusi budaya, terdapat dua konsep besar (Santoso : 2011, hal : 66), yaitu: 

1. Cultural economy. Adanya hubungan produksi dari budaya dan kondisi 

penerimaanya, hubungan antara institusi yang memediasi  produksi budaya 

dengan penerimaannya, serta cara produk budaya tersebut menyebar dalam 

masyarakat. 

2. Hubungan antara signifier (penanda seperti kata, suara, dan gambar), signified 

(petanda seperti makna atau konsep) dan referensi objek yang menjadi 

penghubung antara signifier dan signified. 

Institusi menggunakan dua konsep ini untuk mengetahui bagaimana individu 

memahami dan memaknai tanda dari media yang dikonsumsinya, apakah individu 

mampu membuat suatu pilihan terhadap kegiatan konsumsi dari media. Misalnya, 

setelah menonton film, apakah terjadinya suatu perubahan sikap terhadap nilai-nilai 

kehidupan masyarakat sebelumnya seperti yang diupayakan oleh mediumnya.  

Situasi menonton atau membaca mempengaruhi makna dan kesenangan akan 

sebuah karya dengan mengajukan serangkaian determinasi ke dalam pertukaran 

kultural, yang secara potensial resisten atau kontradiktif, muncul dari perbedaan 

kondisi kultural dan sosial pembaca atau penonton menurut kelas, gender, ras, usia, 

sejarah, pribadi dan seterusnya (Storey : 2007, hal : 84). 

Film juga merupakan salah satu bentuk karya dari budaya populer. Perilaku 

konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat yang menciptakan keadaan seperti ini, 
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tidak terkecuali kaum perempuan. Kebanyakan film yang diproduksi dalam balutan 

budaya pop akan membuat perempuan tereksploitasi dan terjadinya penindasan, sebab 

perempuan hanya menjadi bahan mentah untuk tatapan pria. Harusnya sebuah film 

yang diproduksi tidak ada lagi pihak yang tersubordinasi secara obsesif pada 

kebutuhan neurotik akan ego laki-laki. Sebuah institusi budaya harus mengenali kaum 

perempuan bukan sekedar objek pasif dari ideologi patriarkal.  

2.4 Genre Film 

Adapun jenis film menurut Ardianto dalam bukunya komunikasi massa 

(Ardianto : 2004, hal. 138), yaitu: 

1. Film Cerita 

Film cerita (Story Film), adalah jenis film yang mengandung suatu 

cerita yang lazim dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop dengan bintang 

film terkenal dan film ini didistribusikan sebagai barang dagangan. 

Cerita yang diangkat menjadi topik film bisa berupa cerita fiktif atau 

berdasarkan kisah nyata yang dimodifikasi, sehingga ada unsur menarik, 

baik dari jalan ceritanya maupun dari segi gambar yang artistik. Unsur 

sejarah pun dapat dimasukkan kedalam jenis film ini, contoh film sejarah 

yang telah difilmkan adalah G.30 S PKI, Janur Kuning, Serangan Umum 1 

Maret, dan masih banyak lagi. Walaupun bersifat fiktif, film cerita dapat 

bersifat mendidik karena mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi 

tinggi. 

2. Film Berita 

Film Berita atau Newsreel adalah film mengenai fakta, peristiwa yang 

benar-benar terjadi. Karena sifatnya berita, maka film yang disajikan kepada 
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publik harus mengandung nilai berita (News Value). Film berita dapat 

langsung terekam dengan suaranya, atau film beritanya bisu, pembaca berita 

yang membacakan narasinya. Bagi peristiwa-peristiwa tertentu, perang, 

kerusuhan, pemberontakan dan sejenisnya, film berita yang dihasilkan 

kurang baik. Dalam hal ini yang terpenting adalah peristiwanya terekam 

secara utuh. 

3. Film Dokumenter 

Film dokumenter (Documentary Film) didefenisikan oleh Robert 

Flaherty sebagai “karya ciptaan mengenai kenyataan (creative treatment of 

actulaity)”. 

Berbeda dengan film berita yang merupakan rekaman kenyataan, maka 

film dokumenter merupakan hasil interpretasi pribadi (pembuatnya) 

mengenai kenyataan tersebut. Misalnya, seorang sutradara ingin membuat 

film dokumenter mengenai para pembatik di kota Pekalongan maka ia akan 

membuat naskah yang ceritanya bersumber pada kegiatan para pembatik 

sehari-hari dan sedikit merekayasanya agar dapat menghasilkan kualitas film 

cerita dengan gambar yang baik. Di Indonesia yang sering dijadikan film 

dokumenter diantaranya upacara kematian orang Toraja, upacara ngaben di 

Bali, biografi seseorang yang memiliki karya juga dapat dijadikan sumber 

bagi dokumenter. 

4. Film Kartun 

Film kartun (Cartoon Film), diciptakan untuk konsumsi anak-anak. 

Sebagian besar film kartun, sepanjang film itu diputar akan membuat kita 
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tertawa karena kelucuan-kelucuan dari para tokohnya. Namun ada yang 

membuat simpati penontonnya karena penderitaan tokohnya. Dalam film 

kartun juga terdapat unsur pendidikannya, dan yang seringkali muncul 

adalah pendidikan tentang dua tokoh, tokoh jahat dan tokoh baik, maka pada 

akhirnya tokoh baiklah yang menang. 

Kita semua pasti mengenal tokoh Donal Bebek (Donald Duck), Miki 

Si Tikus (Mickey Mouse), Putri Salju (Snow White), semua karakter film ini 

diciptakan oleh seniman asal Amerika Serikat, Walt Disney. 

Sedangkan menurut genre, ada beberapa genre film berdasarkan 

karakternya, antara lain : 

a. Action-Laga 

Film dengan genre ini mengandung banyak gerakan dinamis dalam 

setiap adegan filmnya. Film seperti ini membutuhkan anggaran 

yang besar, untuk menyewa para stuntman (pemeran pengganti), 

property, studio, serta kebutuhan artistik lainnya yang cukup mahal 

serta teknik editing khusus jika dibutuhkan yang membuat 

penonton ikut larut dalam setiap cerita yang di tampilkan. 

b. Comedy-Humor 

Film genre ini mengandung unsur lelucon atau humor, bertujuan 

untuk mengundang tawa dari penontonnya dengan melebih-

lebihkan adegan, bahasa, hubungan tokohnya, situasi dan sebagai 

benang merah alur cerita filmnya. 
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c. Roman-Drama 

Film ini mengandung sebuah alur yang mempunyai sebuah tema 

misalnya percintaan, sosial dan lainnya. Film drama juga 

cenderung mengarah kepada hal-hal serius, cerita yang ditampilkan 

merupakan pengembangan dari karakter dan interaksi yang intens 

serta jarang memakai efek khusus dalam teknis filmnya tapi lebih 

menonjolkan alur cerita yang kuat. 

d. Mistery-Horror  

Kekuatan utama dari film ini adalah kejadian-kejadian mistis dan 

kejadian yang menyeramkan atau menakutkan, tujuan dari film ini 

untuk mengundang ketakutan dari penontonnya serta unsur musik, 

adegan, efek khusus juga artistik dipakai sebagai kejutan lainnya 

dalam genre ini. 

2.5 Macam-Macam Fungsi Film dalam Masyarakat 

Film merupakan bagian dari media massa. Keterkaitan antara film dengan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, memang sangat erat. Adapun fungsi dalam 

film dalam masyarakat yang merujuk kepada fungsi media massa. Fungsi film dalam 

masyarakat menurut Dominick (2001) (dalam Ardianto : 2004, hal 15), sebagai 

berikut: 

1. Surveillance (Pengawasan).  

a. Fungsi pengawasan peringatan. Untuk menginformasikan tentang ancaman 

baik itu bencana alam maupun kerusakan yang dilakukan oleh manusia. 



25 

 

Informasi yang disebarkan disini berupa informasi-informasi yang menjadi 

peringatan atau ancaman bagi masyarakat. 

b. Fungsi pengawasan instrumental. Untuk menyampaikan atau menyebarkan 

informasi yang memiliki kegunaan dalam kehidupan masyarakat sehari-

hari. Misalnya, produk-produk baru, ide-ide baru tentang mode, resep 

makanan, dan sebagainya. 

2. Interpretation (Penafsiran). 

Selain memasukkan fakta dan data dalam film, ada fungsi lainnya dari film, 

yaitu menafsirkan sebuah informasi terhadap kejadian-kejadian penting yang 

terjadi. Tujuannya adalah agar memperluas wawasan dan menindak-lanjuti 

sebuah informasi untuk dikaji lagi dalam bentuk komunikasi kelompok 

maupun antarpersonal. 

3. Linkage (Pertalian). 

Film dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga 

membentuk pertalian (hubungan) berdasarkan kepentingan dan minat yang 

sama tentang sesuatu. 

4. Transmission of values (Penyebaran nilai-nilai) 

Fungsi ini juga disebut sebagai socialization (sosialisasi), di mana individu 

mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Film memperlihatkan kepada kita 

bagaimana mereka bertindak dan apa yang diharapkan mereka untuk ditiru 

oleh penontonnya. 

5. Entertainment (Hiburan). 

Bukan hanya film, media massa lainnya juga menjalankan fungsi hiburan. 

Fungsi hiburan bertujuan untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak. 
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Karena dengan melihat film atau konten media lainnya, membuat pikiran 

khalayak segar kembali. 

2.6 Sifat-Sifat Pesan Komunikasi dalam Film 

Salah satu unsur dalam komunikasi adalah pesan (message). Yang dimaksud 

dengan pesan dalam proses komunikasi adalah sesuatu (bisa berupa informasi, 

hiburan, propaganda, nasihat atau ilmu pengetahuan), yang disampaikan oleh 

pengirim (komunikator) kepada penerima (komunikan).  

Komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan pesan atau informasi 

menjadikan pesan terbagi kedalam dua sifat utama, berupa secara verbal (simbol) dan 

secara nonverbal (isyarat). 

1. Pesan Verbal 

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang 

menggunakan satu kata atau lebih (Mulyana : 2008, hal : 260). Pesan sebagai 

salah satu unsur komunikasi didalamnya terdapat konsep simbol dan kode. 

Simbol merupakan lambang yang memiliki suatu objek, sedangkan kode 

merupakan seperangkat simbol yang disusun secara sistematis dan memiliki 

arti. Sebuah simbol yang tidak memiliki arti bukanlah kode (Berlo : 1960 

dalam Cangara : 1998, hal : 98). Setiap rangsangan dalam pembicaraan pesan 

verbal yang disengaja merupakan usaha yang dilakukan untuk berhubungan 

dengan orang lain secara lisan. 

Di dalam sistem kode verbal, terdapat bahasa yang merupakan kata 

yang disusun secara terstruktur menjadi kumpulan kalimat yang mempunyai 

arti agar dipahami oleh suatu komunitas. Menurut Benyamin Lee Whorf 
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(1956) (dalam Cangara : 1998, hal : 101), sebagai alat pengikat dan perekat 

dalam hidup bermasyarakat, bahasa dapat membantu kita menyusun struktur 

pengetahuan menjadi logis dan mudah diterima oleh orang lain. Bahasa bukan 

hanya membagi pengalaman, tetapi juga juga membentuk pengalaman itu 

sendiri. Selain itu fungsi dari bahasa dalam kehidupan sehari-hari, menurut 

Larry L. Barker  (dalam Mulyana : 2008, hal : 266) ada tiga, yaitu : 

1) Penamaan (naming atau labeling), merupakan usaha 

mengidentifikasi objek, tindakan atau orang dengan menyebut 

namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. 

2) Interaksi, menekankan berbagi gagasan dan emosi, yang dapat 

mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan. 

3) Transmisi informasi, sebagai sarana transmisi informasi lintas 

waktu, sarana bertukar informasi antar sesama.  

Bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai, dibagi 

menjadi dua, tertulis dan verbal. 

1) Bahasa tertulis, merupakan kumpulan kalimat yang dituangkan 

dalam bentuk tulisan, dalam pengucapannya menciptakan melodi 

pengucapan yang berbeda-beda, di dalamnya mempunyai kata benda, 

kata sifat, kata ganti orang dan kata kerja yang berbeda sesuai budaya 

masing-masing, dengan tujuan untuk menunjukan keintiman dan status 

sosial. Contohnya, bahasa Cina mengandung makna dan pentingnya 

sejarah Cina. Pengucapan terdiri dari empat nada. Perubahan nada 

berarti perubahan makna. 
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2) Bahasa verbal, merupakan sarana utama untuk menyatakan 

pikiran, perasaan dan maksud seseorang secara lisan. Kata-kata yang 

dalam bahasa verbal digunakan untuk merepresentasikan aspek realitas 

individual seseorang. Konsekuensinya, kata-kata adalah abstraksi 

realitas seseorang yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang 

merupakan totalitas objek atau konsep yang diwakili kata-kata itu. 

Contohnya kata mobil. Ada bus, truk, jip, sedan dan minibus. 

Modelnya beraneka ragam begitu pula tahun pembuatannya serta 

warna catnya. 

2. Pesan Nonverbal 

Manusia dalam berkomunikasi selain memakai pesan secara verbal 

(bahasa), juga memakai pesan secara nonverbal (isyarat). Pemakaian pesan 

nonverbal untuk mendukung pesan yang disampaikan secara verbal. 

Sederhananya, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. 

Menurut Larry A,Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi nonverbal 

mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting 

komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh 

individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima 

(Mulyana : 2008, hal : 343). 

Pesan nonverbal mempunyai tiga fungsi dalam berkomunikasi (Knapp 

: 1978, dalam Cangara : 1998, hal : 104) yaitu: 

1) Meyakinkan apa yang diucapkan (repetition) 

2) Menunjukan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan 

dengan kata-kata (substitution) 
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3) Menunjukan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya 

(identity) 

4) Menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan 

belum sempurna. 

Adapun klasifikasi pesan nonverbal, yaitu: 

1. Bahasa Tubuh (kinesika atau kinesics)  

Kode nonverbal yang ditunjukan oleh gerakan badan. Setiap anggota tubuh 

seperti wajah (termasuk senyuman dan pandangan mata), tangan, kepala, kaki 

dan bahkan tubuh secara keseluruhan dapat digunakan sebagai isyarat 

simbolik. 

a. Isyarat Tangan 

Simbol yang dibuat oleh gerakan tangan. Tujuan penggunaan isyarat 

tangan ini agar mempertegas pesan verbal yang dilakukan dan melengkapi 

pembicaraan. Walaupun isyarat tangan yang digunakan sama, namun 

maknanya berbeda. Sebaliknya, penggunaan isyarat fisiknya berbeda 

namun maksudnya sama. Misalnya orang Indonesia mengangkat jempol, 

yang artinya terbaik, tetapi terburuk bagi orang India. 

b. Gerakan Kepala 

Simbol yang dibuat oleh anggota badan yang terjadi di daerah kepala 

untuk menggantikan perilaku verbal. Misalnya, di Indonesia untuk 

menyetujui suatu tawaran, bisa dilakukan dengan menganggukkan kepala. 

Di India, menggelengkan kepala bertanda seseorang menyetujui tawaran 

yang ada. 
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c. Postur Tubuh dan Posisi Kaki 

Postur tubuh memang mempengaruhi citra diri. Karena postur tubuh sering 

bersifat simbolik. Seringnya seseorang mengapresiasi dan terkadang 

berlebihan kepada orang yang memiliki postur tubuh tinggi dan seimbang, 

khususnya dikalangan perempuan. Well dan Siegel (1961) (dalam Cangara 

: 1998, hal : 110) menggambarkan bentuk tubuh dan karakternya sebagai 

berikut : 

1) Ectomorphy: bentuk tubuh kurus dan tinggi, dilambangkan sebagai 

orang yang punya sikap ambisi, pintar, kritis dan sedikit cemas. 

2) Mesomorphy: bentuk tubuh tegap, tinggi dan atletis, dilambangkan 

sebagai orang yang mempunyai pribadi yang cerdas, bersahabat, aktif 

dan kompetitif. 

3) Endomorphy: bentuk tubuh pendek, bulat dan gemuk, dilambangkan 

sebagai orang yang mempunyai pribadi yang humoris, santai dan 

cerdik. 

Gerakan kaki juga dapat memberikan isyarat, misalnya cara duduk. 

Bagi wanita di Indonesia, saat duduk di lantai, kedua kakinya akan 

dirapatkan kemudian masuk ke dalam. Cara ini diadaptasi saat sedang 

berboncengan diatas motor, perempuan Indonesia sering merapatkan 

kedua kakinya kemudian memposisikan tumpuan pada sebelah kiri sepeda 

motor. Jika dilakukan disebelah kanan, maka akan terasa ganjil.  

d. Ekspresi Wajah dan Tatapan Mata 

Menurut Albert Mehrabian (dalam Mulyana : 2008, hal : 372) andil wajah 

bagi pengaruh pesan adalah 55%, sementara vokal 30% dan verbal hanya 

7%. Sebabnya ekspresi wajah merupakan perilaku nonverbal yang paling 
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banyak berbicara. Jika terjadi sedikit saja perubahan pada ekspresi wajah 

maka akan menciptakan perbedaan yang besar. Ekspresi wajah merupakan 

isyarat yang terjadi karena adanya dorongan emosional sehingga 

berpengaruh pada ekspresi didaerah wajah. Misalnya menangis 

menandakan seseorang sedang mengalami kesedihan dan tertawa 

menandakan seseorang mengalami kegembiraan. Sedangkan tatapan mata 

sendiri merupakan isyarat dalam komunikasi nonverbal yang tidak 

mengharuskan penggunaan dari kata-kata. Sebab, gerakan mata 

menandakan isi hati seseorang dan gerakan mata mengandung arti. Mark 

Knapp mengemukakan empat fungsi gerakan mata (Cangara : 1998, hal : 

107), yaitu: 

1) Untuk memperoleh umpan balik dari lawan bicaranya. 

2) Untuk menyatakan terbukanya saluran komunikasi dengan tibanya 

waktu untuk bicara. 

3) Sebagai sinyal untuk menyalurkan hubungan, dimana kontak mata 

akan meningkatkan frekuensi bagi orang yang saling memerlukan. 

Sebaliknya, orang  yang merasa malu akan berusaha untuk 

menghindari terjadinya kontak mata. 

4) Sebagai pengganti jarak fisik, saat tidak sempat berdekatan 

dikarenakan adanya jarak antara keduanya, maka gerakan mata dapat 

mengatasinya. 

2. Sentuhan (haptika atau haptics) 

Sentuhan merupakan isyarat yang dilambangkan dengan sentuhan badan. 

Seperti tamparan, pukulan, cubitan, senggolan, tepukan, belaian, pelukan, 

pegangan (jabat tangan), rabaan, hingga sentuhan lembut sekilas. Sentuhan 



32 

 

juga merupakan perilaku nonverbal yang multi makna. Menurut Heslin 

(Mulyana : 2008, hal : 380), terdapat lima kategori sentuhan dari rentang 

impersonal hingga personal, yaitu: 

a. Fungsional-profesional: sentuhan bersifat “dingin” dan berorientasi 

bisnis, misalnya pelayan toko membantu pelanggan memilih pakaian. 

b. Sosial-sopan: perilaku dalam situasi ini membangun dan memperteguh 

pengharapan, aturan dan praktik sosial yang berlaku, misalnya berjabat 

tangan. 

c. Persahabatan-kehangatan: setiap sentuhan yang menandakan afeksi atau 

hubungan yang akrab, misalnya dua orang saling merangkul setelah lama 

berpisah. 

d. Cinta-keintiman: sentuhan yang menyatakan keterikatan emosional atau 

ketertarikan, misalnya mencium pipi orang tua dengan lembut. 

e. Rangsangan seksual: sentuhan yang menyatakan keterikatan emosional 

atau ketertarikan hanya saja dengan motif bersifat seksual. Rangsangan 

seksual tidak selamanya bermakna cinta atau keintiman. 

3. Parabahasa (vokalika atau vocalics) 

Isyarat yang ditimbulkan dari tekanan atau irama suara sehingga penerima 

dapat memahami sesuatu dibalik apa yang diucapkan. Selain itu dalam 

parabahasa juga terdapat aspek kecepatan berbicara, nada (tinggi atau rendah), 

intensitas (volume) suara, intonasi, kualitas vokal (kejelasan), warna suara, 

dialek, gerutuan, gumaman, desahan dan sebagainya. Setiap karakterk suara 

ini mengkomunikasikan emosi dan pikiran kita. Suara terengah-engah 

menandakan kelemahan, sedangkan ucapan yang terlalu cepat menandakan 

ketegangan, kemarahan atau ketakutan. 
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4. Penampilan Fisik 

Perilaku nonverbal yang mengarah kepada aspek mempercantik atau 

memperindah dirinya sendiri, agar munculnya citra diri melalui bentuk tubuh, 

busana yang dipakai, warna kulit, model rambut, ornament yang dipakai 

seperti kacamata, gelang, kalung, cincin, dan sebagainya, saat pesan sudah 

diterima. Misalnya, perempuan  berlipstik akan dipersepsi sebagai orang yang 

berlebihan, gemar berbicara dan lebih berminat pada lawan jenisnya. 

a. Busana 

Busana yang dipergunakan dalam komunikasi masih mempunyai 

keterkaitan fungsinya sebagai salah satu aspek penampilan fisik. Busana 

dipakai akan mencerminkan sebuah kebiasaan, keyakinan, serta status 

sosial seseorang. Busana juga mempengaruhi dalam memperlakukan 

seseorang. Orang yang berpakaian kemeja polos biasa akan menimbulkan 

rasa nyaman saat berbicara dengan kita, sedangkan saat berbicara dengan 

orang yang mengenakan setelan jas atau pakaian militer lengkap, maka 

akan timbul rasa canggung saat sedang berbicara. 

b. Karakteristik Fisik 

Merupakan suatu hal yang mempunyai pengaruh dalam perilaku 

nonverbal. Warna kulit, rambut, kumis, jenggot, tampilan wajah 

merupakan daya tarik yang dapat mengkomunikasikan sesuatu. Orang 

yang menarik secara fisik akan dinilai sebagai orang yang pandai bergaul, 

tenang, hangat secara seksual, responsif, persuasif dan berhasil daripada 

orang yang tidak menarik. Misalnya, banyak wanita yang mendambakan 

rambut lurus, kulit putih, hidung mancung dan wajah kebarat-baratan, 
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mereka akan rela menggunakan obat kimia dan melakukan operasi plastik 

untuk mencapainya. 

c. Bau-Bauan 

Salah satu kode nonverbal untuk menyampaikan pesan serta 

melambangkan status seperti halnya kosmetik. Dalam Islam, Nabi 

Muhammad menganjurkan memakai wewangian saat melaksanakan sholat 

Jum’at dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah. Bau juga menjadi 

petunjuk arah, seperti saat ada bangkai, bau karet terbakar dan 

semacamnya. 

5. Orientasi Ruang dan Jarak Pribadi 

Jarak pribadi atau kedekatan (proximity), merupakan kode nonverbal yang 

menunjukan kedekatan dari dua objek yang mengandung arti. Edward T. Hall 

(1959) (Cangara : 1998, hal : 112) membagi kedekatan menurut territory atas 

empat macam, yaitu: 

a. Wilayah intim (rahasia): kedekatan yang berjarak antara 3-18 inchi. 

b. Wilayah pribadi: kedekatan yang berjarak antara 18 inchi hingga 4 kaki. 

c. Wilayah sosial: kedekatan yang berjarak antara 4 sampai 12 kaki. 

d. Wilayah umum (publik): kedekatan dimana suara kita terdengar sampai 

jarak 25 kaki. 

Sedangkan pola penataan ruang dan posisi duduk juga menjadi kode 

nonverbal. Umumnya yang sering dijumpai dalam perkuliahan, seminar, 

lokakarya, pelatihan, terdapat tiga pola dasar, yaitu: pola tradisional untuk 

menggurui pendengarnya, pola sepatu kuda untuk komunikasi multi-arah dan 

pola modular untuk kerjasama kelompok. 
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6. Konsep Waktu (kronemika atau chronemics) 

Waktu disini berkaitan dengan perasaan manusia. Sehingga interpretasi atas 

waktu dijadikan sebagai pesan. Cara kita mempersepsi dan memperlakukan 

waktu secara simbolik menunjukan sebagian dari jati diri kita. Komitmen pada 

waktu akan memberikan pesan tentang diri kita. Sebaliknya jika kita sering 

terlambat mengahadiri suatu pertemuan, maka kita juga memberikan pesan 

tentang diri kita. 

7. Diam 

Max Picard (dalam Cangara : 1998, hal : 110) menyatakan bahwa diam tidak 

semata-mata mengandung arti bersikap negatif, tetapi bisa juga 

melambangkan sikap positif. Jadi, diam juga merupakan kode nonverbal yang 

mempunyai arti. Banyak orang yang memilih diam dengan tujuan untuk tidak 

menyakiti perasaan orang lain, namun sikap diam juga dapat membuat orang 

bersikap ragu. Diam tidak selamanya menolak sesuatu, tetapi juga tidak 

menerima sesuatu atau sebenarnya sikap diam untuk menjaga kerahasian 

sesuatu. 

8. Warna 

Warna juga memberikan arti terhadap suatu objek. Warna sering digunakan 

untuk menunjukan suasana emosional, cita rasa, afiliasi politik, dan bahkan 

mungkin keyakinan agama seseorang. Di Indonesia, umumnya mesjid 

seringkali dijumpai kubahnya berwarna hijau. Warna merah muda adalah 

warna feminim (romantic, orang jatuh cinta), biru adalah warna maskulin, 

putih adalah lambing kesucian. 
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9. Artefak (objektika atau objectics) 

Dikatakan artefak adalah benda-benda yang dihasilkan dari kecerdasan 

manusia. Benda disini merupakan perluasan dari pakaian dan penampilan. 

Artefak merupakan benda-benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia dan dalam interaksi manusia serta mengandung makna-makna 

tertentu. Status sosial dan Identitas diri seseorang atau suatu bangsa juga 

dicerminkan melalui artefak. Misalnya, alat transportasi, baju dinas, alat 

rumah tangga, dan sebagainya. 

2.7 Tokoh Perempuan dalam Cerita Film 

Pada tahun 1968-1973, film-film keluaran Hollywood, memperlihatkan 

perubahan penting terhadap arti seks dalam film. Film-film seperti Romeo and Juliet 

(1968), Brother and Sister Moon (1972), The Trojan Women (1971), selain 

memaparkan unsur seks, tetapi juga bernilai sebagai karya seni (Prakosa : 2004, hal : 

150). Film yang  muncul pada saat itu, sangat menarik, di dalam film yang 

kebanyakan memaparkan adegan seks, namun mempunyai keruntutan cerita, 

penggarapan tema dan pemain dan pengadeganan serta bentuk filmnya mampu 

menjadikan karya film sebagai bentuk budaya yang bernilai. Sedangkan di Indonesia, 

tidak seperti itu. Produser mengadaptasi adegan seks, seronok dan menampilkan alur 

cerita dan perkembangan teknologi perfilman. Jadilah adaptasi seks dalam film ini 

semata-mata hanya bernilai sebagai keseronokan dan kevulgaran adegan. Inilah yang 

kemudian memungkinkan terjadinya “tren” film murahan atau film kacangan. 

Kecenderungan penggambaran perempuan dalam film, selalu menampilkan 

kehidupan perempuan dilingkungan domistik atau rumah tangganya. Penggambaran 

perempuan juga sering menampilkan sosok yang sering menangis, bila menghadapi 
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persoalan, terlalu banyak bicara dan kurang panjang akal. Perempuan semakin 

dikukuhkan sebagai objek seks dalam film Indonesia, dengan adanya penggambaran 

perempuan secara seronok dan “terbuka”. 

Hidup dalam sebuah kebudayaan di mana perempuan secara rutin harus 

bertelanjang sementara laki-laki tidak, sama artinya dengan belajar tentang 

ketidakseimbangan dalam cara tertentu sepanjang hari. Gambaran tersebut cukup 

untuk melindungi kepercayaan lelaki atas seksualitasnya dan pada saat bersamaan 

merendahkan kepercayaan diri perempuan. Lelaki dapat terangsang secara visual oleh 

tubuh perempuan dan kurang peka pada rangsangan yang ditimbulkan oleh 

kepribadian perempuan karena mereka dilatih seperti itu. Mereka memandangi tubuh 

perempuan, menilainya dan bergerak. Sementara tubuh mereka sendiri tak ada yang 

memandangi, tak ada yang menilai, dan terkesan diabaikan. 

2.8 Sensualitas Perempuan dalam Film  

Sensual dan seksual seringkali diartikan sama. Sebenarnya dua istilah ini 

berbeda. Seksualitas hampir selalu berhubungan dengan konsep tubuh, jenis kelamin 

dan berbagai konstruksi yang dibangun diatasnya (Anoegrejekti : 2006, hal : 135). 

Menurut Dede Oetomo (dalam Emka : 2005, hal : 7), perbuatan seks yang melibatkan 

kenikmatan saraf-saraf ditubuh kita acapkali terlampau terpaku pada organ tubuh 

yang dipahami sebagai alat kelamin (penis dan vagina) tetapi sebetulnya dapat juga 

melibatkan organ lain seperti tangan dada, sela paha, mulut, dan dubur, dan 

pemahaman secara sosial budaya yang dikenal dengan istilah seksualitas. Sedangkan 

makna seksualitas sendiri bergeser menjadi makna sosial menjadikan seksualitas saat 

ini adalah sesuatu hal yang marak, karena bersifat menyenangkan dan penuh dengan 

kenikmatan (Syarifah : 2006, hal : 15). 
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Kata sensualitas disini berarti, penonjolan beberapa organ tubuh tertentu atau 

fakultas tubuh serta ekspresi wajahnya, khususnya perempuan (Siregar : 2000, hal : 

111). Kecenderungan sensualitas ini, lebih cenderung kepada sikap dan pola yang 

dilakukan perempuan sebagai pemunculan eksibisionis (penonjolan perbedaan fisik 

laki-laki dan perempuan) serta berkaitan dengan naluri manusia. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sensualitas merupakan segala sesuatu yang 

mengenai badani bukan rohani (http://kbbi.web.id/sensualitas diakses pada 04 

Oktober 2015, pukul 19.00 WIB). Menurut Ida dan Surya (2002), defenisi atas konsep 

sensualitas yang berkembang di media massa tidak berhasil dirumuskan dengan jelas. 

Namun demikian, asumsi yang berkembang di masyarakat secara umum menyatakan 

bahwa sensualitas merujuk pada aksi yang sengaja dipertontonkan untuk mengundang 

imajinasi seksual bagi siapa pun yang mengonsumsinya. Konsep sensualitas itu 

sendiri berhubungan erat dengan kemampuan panca indera manusia dalam 

menangkap objek tertentu 

(http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/comm13ef248188full.pdf diakses pada 22 

Oktober 2015, pukul 20.00 WIB). 

Maksudnya sensualitas perempuan yang dijadikan komoditi dalam film 

“Negeri Tanpa Telinga”, adalah segala kegiatan beberapa bagian tubuh yang 

ditampilkan oleh para pemain film yang tidak sesuai dengan sopan santun, cara 

berpakaian, ekspresi wajah, yang tidak mencerminkan citra wanita yang baik. 

Sehingga wanita dijadikan komoditi yang mempunyai ‘nilai jual’ dalam film.  

1. Sensualitas Verbal adalah sarana utama menyatakan pikiran, perasaan dan 

maksud kita melalui semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau 

lebih (bahasa). Bahasa didefenisikan sebagai seperangkat simbol, dengan 
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aturan atau mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan atau 

dipahami oleh suatu komunitas (Mulyana : 2008, hal : 260).   

a. Mendesah. Yaitu ekspresi kepuasan diri dengan menggunakan 

penekanan kata dan bernada serak. Yaitu menuturkan kata yang 

menyenangkan hati orang lain supaya terhibur, membesarkan hati 

orang lain agar berbunga-bunga, memikat dengan kata-kata manis, 

menarik dengan kata-kata yang indah, mengajukan permohonan 

terutama pada lawan jenis. 

b. Rayuan. Yaitu menuturkan kata yang menyenangkan hati orang lain 

supaya terhibur, membesarkan hati orang lain agar berbunga-bunga, 

memikat dengan kata-kata manis, menarik dengan kata-kata manis, 

menarik dengan kata-kata yang indah, mengajukan permohonan 

termasuk terhadap lawan jenis. 

2. Sensualitas Non Verbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. 

Menurut Larry A,Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi nonverbal 

mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting 

komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh 

individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima 

(Mulyana : 2008, hal : 343). 

a. Manja. Yaitu kelakuan untuk mencari perhatian orang lain baik 

dengan menuturkan kata atau menceritakan sesuatu yang bersifat 

merayu dengan menggunakan bahasa tubuh, maupun dengan ekspresi 

wajah yang ingin diperhatikan oleh orang lain, menurut KBBI kata 
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manja juga berarti: 2 sangat kasih, jinak, mesra (kepada): anak itu 

sangat – kepada kakeknya; kucing itu – sekali kepada tuannya. 

b. Penampilan Erotis. Yaitu bangkitnya nafsu birahi, keinginan akan 

nafsu seks secara terus menerus, penggambaran perilaku, keadaan atau 

suasana yang didasari oleh libido dalam keinginan seksual.  

c. Tatapan Mata. Yaitu isyarat dalam komunikasi nonverbal yang tidak 

mengharuskan penggunaan dari kata-kata. Sebab, gerakan mata 

menandakan isi hati seseorang dan gerakan mata mengandung arti. 

d. Rangsangan Seksual. Yaitu sentuhan yang menyatakan keterikatan 

emosional atau ketertarikan yang motifnya bersifat seksual. 

Seegar dan Wheeler (1973) meneliti stereotip pekerjaan dan menemukan 

bahwa perempuan ditampilkan dalam ranah pekerjaan yang lebih terbatas daripada 

laki-laki (Fiske : 2012, hal : 224). Gerbner dan Gross (1976) menemukan bahwa 

perempuan digambarkan lebih menyukai pemikiran untuk berkeluarga, romantis, juga 

permasalahan seksual lainnya (Fiske : 2012, hal : 226). Perempuan menyenangkan 

atau memuaskan diri mereka (menjadi menggoda ketika muda dan keibuan ketika 

menjadi tua) dan komoditas digunakan untuk mencapainya, diproduksi oleh sistem 

kapitalisme patriarkis yang memastikan keberlangsungan subordinasi perempuan dan 

sejauh perempuan menerima kesenangan dari berbagai komoditas tersebut dan 

menganggapnya sebagai sebuah sesuatu yang nyata, perempuan secara aktif 

mempromosikan sebuah ideologi yang berlawanan dengan kepentingan mereka, 

dengan kata lain mereka berpartisipasi di dalam hegemoni. 

Menurut salah seorang ahli teori film yang dikutip Sita Aripurnami (1996), hal 

ini disebabkan oleh karena apparatus sinema sangat bergantung pada konsep dari cari 
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pandang laki-laki melihat perempuan. Ini berkaitan dengan proses sosial yang terjadi 

di masyarakat, yang sebenarnya mengekspresikan ketimpangan dalam kekuasaan 

sosial. Mengobyekkan seks, menurut Catherine MacKinino, sebenarnya adalah 

sebuah proses utama dalam menaklukkan perempuan. Karena dengan mengobyekkan 

hal ini, seks menjadi sebuah kenyataan material dan tidak sekedar suatu psikologis 

atau sesuatu yang menunjukkan sikap tertentu atau sesuatu yang ideologis. Sita 

Aripurnami (Prakosa : 2004, hal : 154) mengambil kesimpulan, kebanyakan gambaran 

perempuan dalam film Indonesia adalah cengeng, cerewet, judes, kurang akal dan 

suka buka-bukaan. 

Selain itu hal ini juga diperkuat lewat teori feminisme film yang menganalisis 

bagaimana perempuan dipotret dalam sebuah film. Kajian teori ini berdasarkan 

konteks historis yang luas dan potret stereotype tentang perempuan yang ditampilkan 

sebagai subjek atau objek, dan jumlah durasi yang diberikan untuk penampilan 

perempuan. Menurut Tuchman (1978) mengkaji bahwa media secara umum 

merepresentasikan hal yang salah tentang perempuan, bahkan pemusnahan simbolik 

(simbolik annihilation) juga terjadi disini, seperti yang disampaikan oleh Boyd-Barret 

dan Newbold (1995) tentang hipotesis refleksi, bahwa media merefleksikan nilai-nilai 

dominan yang ada di aspek sosial masyarakat (dikutip dari 

http://sinaukomunikasi.wordpress.com/2011/11/29/feminisme-representasi-

perempuan-dan-pornografi-dalam-film  diakses pada 20 November 2015, pukul 20.00 

WIB). 

Keberadaan perempuan dalam media massa sangat berlandaskan pada ideologi 

gender dan kapitalisme media, menurut Janice Whinship : Perempuan tidak hanya 

melihat diri mereka sebagaiman pria melihat mereka, tetapi didorong untuk 

menikmati seksualitas mereka melalui mata pria (Ibrahim : 2011, hal : 267). 
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Kehadiran sensualitas perempuan menjadi hal yang selalu ada dalam tiap peran tokoh 

perempuan dalam film. Profesi sebagai apapun dalam film tidak menjadi alasan untuk 

tidak menampilkan kelebihan bentuk tubuh yang indah yang dimiliki perempuan, juga 

digunakan untuk menarik minat menonton. Serta mencari keuntungan bagi film 

sebesar-besarnya. Tidak heran dalam menu utama setiap film, selain ide utama dan 

genre film yang memuat pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak, penonton 

juga disuguhkan menu utama lainnya yaitu sensualisme dan erotisme. Kebudayaan 

pop yang juga ikut memprakarsai perempuan dijadikan sebagai komoditas dalam 

balutan sensualisme dan erotisme, dengan memamerkan lekuk tubuh serta kata-kata 

rayuan yang menggugah hasrat lawan jenis, secara tidak sadar perempuan pun ikut 

ambil bagian dalam memenuhi kepentingan media demi memunuhi hasrat seksual dari 

khalayak laki-laki.  

Sinema pop terus memproduksi apa yang disebut sebagai ‘tatapan laki-laki’. 

Perempuan dimasukkan sebagai objek hasrat laki-laki. Selanjutnya terbentuklah dua 

bentuk kesenangan visual (Storey : 2007, hal : 80), yaitu: 

1) Schopophilia yang bersifat seksual. Berawal dari kata schopophilia 

yang artinya kesenangan memandang; menggunakan orang lain 

sebagai objek, menundukan mereka dengan tatapan yang 

mengendalikan. Perempuan dalam film menjadi objek stimulasi 

seksual melalui penglihatan dan sentuhan. 

2) Schopophilia yang berkembang pada aspek narsistiknya. Aspek 

dimana seseorang berdasarkan pengalamannya hanya menunjukan 

cinta diri yang berlebihan. Terjadi proses analogi dalam jasmaniah 

seseorang pada ego dan kesenangan terhadap identifikasi sinematik. 

Lelaki memandang, sedangkan perempuan memamerkan ‘keadaan 
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dipandang’ yang mempermainkan sekaligus menandakan hasrat laki-

laki. Perempuan menjadi objek erotik dalam tokoh-tokoh dalam cerita 

film.  

Model produksi film yang menampilkan sensualitas, berpandangan bahwa 

media melakukan sebuah upaya untuk mengontrol dan mempengaruhi masyarakat 

lewat keterpesonaannya pada penampilan sensualitas yang diproduksi secara artificial 

atau yang disebut ‘teknokrasi sensualitas’. Perempuan berperan menjadi pembawa 

makna (bearer), bukan pencipataan makna (creator). Makna yang dibawa 

menciptakan kesenangan (pleasure), dimana penontonnya merasakan ‘kesenangan 

melihat’ tubuh. Dampak dari kesenangan ini membuat pemenuhan kepuasan hasrat 

yang bersifat khayal tersebut telah menggiring ke arah sensualisasi kondisi manusia, 

yang disebut oleh Max Scheller sebagai ‘sensualitas otak’ (gehirnsinnlichkeit) 

(Siregar : 2000, hal : 112). 

Sebenarnya media hanya memanfaatkan lakunya tayangan erotisme yang 

disebabkan rusaknya moral masyarakat itu sendiri. Media hanya berupaya untuk 

menyelamatkan “hidup”  mereka. Namun terkadang sensualitas yang ditampilkan 

dalam media (film), juga sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan refleksi realitas 

sosial yang ada. Menurut Yong-Sang (Suharko : 1988, dalam Bungin : 2006, hal : 

111), media sering secara sengaja menciptakan gambaran yang palsu dalam media. 

Gambar-gambar berisikan manipulasi fotografi, pencahayaan dan trik-trik kombinasi 

kamera lainnya yang memunculkan sesuatu pengalaman yang seolah-olah dialami 

sendiri atau yang disebut dengan a vicorius experience. Alasan dari penggunaan 

sensualisme sebagai sumber gagasan dalam film, karena pada umumnya masyarakat 

tertarik pada cerita-cerita seksual, penuturan apapun yang melibatkan tema-tema 

seksualitas dalam cerita-cerita film, akan jadi semakin menarik di mata masyarakat. 
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Karena menjadi semakin lakunya suatu film maka semakin besar pula wilayah 

“terlarang” yang diekspos dalam film tersebut. 

Keyakinan bahwa persoalan tubuh adalah persoalan apa yang paling 

difetisisasi oleh pornografi kecantikan. Payudara, paha, pantat, perut, adalah bagian-

bagian tubuh perempuan yang menjadi pusat secara seksual. Persoalan seperti ini 

kemudian ditambah dengan munculnya anaphrodisiac yang mutlak (Wolf : 2004,  hal 

: 290), yaitu pandangan seksual yang kritis terhadap diri sendiri. Pada akhirnya 

perempuan menjadi terobsesi untuk menjadi “cantik”, melihat dirinya cantik secara 

seksual dan membentuk tubuh ideal yang dibutuhkan para elit dalam sistem kapitalis 

yang kemudian diubah menjadi komoditi yang mempunyai nilai jual dalam film. 

Mengacu pada penelitian terdahulu, telah ada penelitian yang serupa dengan 

penelitian ini dan sudah dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah diantaranya : 

Penelitian oleh Ratih Rakasiwi (2010) yang meneliti tentang bentuk-bentuk 

dan durasi kemunculan sensualitas perempuan dalam film horror Indonesia pada film 

“Tali Pocong Perawan” karya Arie Aziz. Dan dari hasil penelitian dalam sinetron 

“Tali Pocong Perawan” diketahui bahwa jumlah frekwensi dan prosentase didominasi 

oleh indikasi verbal kategori berkata mesra dengan jumlah 55 detik. Merayu sebanyak 

26 detik, sedangkan mendesah sebanyak 14 detik. Sedangkan pada indikasi non 

verbal kategori yang memiliki durasi paling banyak adalah pakaian minim sebesar 

801 detik, kemudian merangkul sebanyak 168 detik, kategori melotot sebanyak 114 

detik. Kategori telanjang sebanyak 97 detik, kategori masturbasi sebanyak 50 detik. 

Kategori mendekap sebanyak 49 detik. Kategori berciuman sebanyak 48 detik. 

Kategori rangsangan seksual sebanyak 19 detik. Dan terakhir kategori berkedip 

sebanyak 4 detik. 



45 

 

Adegan sensualitas perempuan dalam film “Tali Pocong Perawan” diketahui 

secara keseluruhan sebanyak 24,1 menit (1445 detik) dari 88,23 menit (5303 detik). 

Hal itu mencapai 27,3% atau dapat dikatakan hampir 1/3 bagian dari tayangan film 

Tali Pocong Perawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tayangan ini menyimpang 

atau tidak sesuai dengan tema besar yang diangkatnya yaitu Horror. 

Perbedaan yang paling mendasar antara penelitian ini dengan peneliti 

sebelumnya adalah pada obyek penelitian yang diambil oleh masing-masing peneliti. 

Sementara persamaanya antara peneliti ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

adalah pada pemilihan kategorisasi yang sama. 

2.9 Defenisi Konseptual 

2.9.1 Sensualitas  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sensualitas 

merupakan segala sesuatu yang mengenai badani bukan rohani 

(http://kbbi.web.id/sensualitas diakses pada 04 Oktober 2015, pukul 19.00 

WIB). 

Menurut Ida dan Surya (2002), defenisi atas konsep sensualitas yang 

berkembang di media massa tidak berhasil dirumuskan dengan jelas. 

Namun demikian, asumsi yang berkembang di masyarakat secara umum 

menyatakan bahwa sensualitas merujuk pada aksi yang sengaja 

dipertontonkan untuk mengundang imajinasi seksual bagi siapa pun yang 

mengonsumsinya. Konsep sensualitas itu sendiri berhubungan erat dengan 

kemampuan panca indera manusia dalam menangkap objek tertentu 

(http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/comm13ef248188full.pdf diakses 

pada 22 Oktober 2015, pukul 20.00 WIB). 
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2.9.2 Sensualitas Verbal 

Sensualitas Verbal adalah sarana utama menyatakan pikiran, perasaan dan 

maksud kita melalui semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau 

lebih (bahasa). Bahasa didefenisikan sebagai seperangkat simbol, dengan 

aturan atau mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan 

atau dipahami oleh suatu komunitas (Mulyana : 2008, hal : 260). 

2.9.3 Sensualitas Non Verbal 

Sensualitas Non Verbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. 

Menurut Larry A,Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi nonverbal 

mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu 

setting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan 

lingkungan oleh individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi 

pengirim atau penerima (Mulyana : 2008, hal : 343). 




