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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik Cetak (surat kabar, majalah) atau Elektronik 

(radio, televisi), berbiaya relatif  mahal, yang dikelola oleh suatu lembaga atau 

orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang 

tersebar dibanyak tempat, anonim, dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat 

umum, disampaikan secara cepat, serentak dan selintas (khususnya media 

elektronik) (Mulyana, 2010 : 83-84). 

Definisi Komunikasi massa yang dikemukakan Michael W. Gamble dan Teri 

Kwal Gamble (1986) seperti dikutip (Nurudin, 2014 : 8-9) bahwa sesuatu bisa 

didefinisikan sebagai komunikasi massa jika mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern 

untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada 

khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui modern 

pula antara lain surat kabar,majalah, televisi, film, atau gabungan diantara 

media tersebut. 

2. Pesan artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan diterima olah banyak 

orang. 
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3. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti 

jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya 

tidak berasal dari seseorang tetapi lembaga. Lembaga ini pun biasanya 

berorientasi pada keuntungan, bukan organisasi suka rela atau nirlaba. 

4. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi). 

Artinya, pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh 

sejumlah individu dalam lembaga tersebut, sebelum disiarkan lewat media 

massa. Beberapa individu dalam komunikasi massa, itu ikut berperan 

dalam membatasi, memperluas pesan yang disiarkan. 

5. Umpan Balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda, kalau dalam 

jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya dalam 

komunikasi antar personal, dalam komunikasi ini umpan balik langsung 

dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tidak bias 

langsung dilakukan alias tertunda (delayed). 

Komunikasi Massa adalah bentuk institusi sosial yang merupakan suatu 

kumpulan individu. Menurut Mcquail bahwa komunikator dari komunikasi 

massa dalam hal ini, media massa bersifat organisasional yang artinya ada 

tujuan dari pesan-pesan yang disampaikan dimana pesan-pesan komunikasi 

massa punya kecenderungan mempunyai nilai-nilai tertentu yang berhubungan 

dengan kepentingan media (Wibowo,  2013 :153). 

Massa dalam arti komunikasi massa, lebih menunjuk pada penerima pesan 
yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa yang dalam 
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sikap dan perilakunya berkaitan dengan media massa. Oleh karena itu, massa 
disini menunjuk kepada khalayak, audience, penonton, pemirsa, atau pembaca 
(Nurudin, 2007 :4). 

Ciri-ciri Komunikasi Massa sebagai berikut (Nurudin, 2014:19-32) : 

1. Komunikator dalam komunikasi massa Melembaga. 

Dalam komunikasi massa, komunikator merupakan lembaga media massa 

itu sendiri. Dan itu artinya, komunikatornya bukan orang per orang seperti 

seorang wartawan, contohnya merupakan salah satu bagian dari 

komunikasi massa dalam sebuah lembaga.  

2. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. 

Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen/ beragam, artinya 

penonton televisi itu sendiri banyak memiliki keragaman mulai dari 

pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan jabatan dalam 

pekerjaan yang beragam, memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda-

beda satu sama lain.  

3. Pesannya bersifat umum. 

Pesan dalam komunikasi massa tidak ditunjukan kepada satu orang atau 

kelompok - kelompok masyarakat yang hidup dalam satu tempat saja. 

Dengan kata lain pesan ditunjukan pada khalayak yang plural. Artinya 

pesan itu tidak dibuat untuk golongan tertentu melainkan bersifat umum. 

 



10 

4. Komunikasinya berlangsung satu arah. 

Komunikasi berlangsung satu arah contohnya seperti media cetak 

seperti koran, karena kita tidak bisa memberikan respon kepada 

komunikatornya (media massa yang bersangkutan) kalaupun bisa, sifatnya 

tertunda. Seperti halnya dalam pengiriman ketidak setujuan pada suatu 

berita yang ditampilkan melalui rubrik surat pambaca. Jadi, komunikasi 

yang hanya berjalan satu arah akan memberikan koensekuensi umpan 

balik (feedback) yang bersifat tertunda atau tidak bisa secara 

langsung(delayed feedback).  

5. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan.  

Dalam komunikasi massa ada keserampakan dalam proses penyebaran 

pesan-pesan. Serempak berarti khalayak yang bisa menikmati media 

massa tersebut dalam waktu hampir bersamaan. Bersamaan juga bersifat 

relatif. Harapan komunikator dalam komunikasi massa, pesan tetap ingin 

dinikmati secara bersamaan oleh pembacanya. Tidak terkecuali bahwa 

pesan tersebut (lewat surat kabar) disebarkan (didistribusikan) oleh media 

cetak secara bersamaan pula. Tetapi penyebaran media cetak bisa tidak 

bersamaan diterima oleh pembaca karena perbedaan wilayah jangkauan.  

6. Komunikasi massa mengadalkan peralatan teknis. 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayak semua perlu dibutuhkan bantuan peralatan teknis. Dimana 
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peralatan teknis yang dimaksud misalnya, pemancar untuk media 

elektronik (mekanik atau elektronik). Peralatan teknis merupakan sebuah 

keniscayaan yang sangat dibutuhkan media massa. Dengan menggunakan 

peralatan teknis bisa membantu proses penyembaran pesan secara cepat 

dan serentak kepada khalayak yang tersebar 

7. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper.  

Gatekeeper atau yang sering disebut dengan penampis informasi atau 

palang pintu atau penjaga gawang, adalah orang yang sangat berperan 

penting dalam penyebaran informasi melalui media massa. Gatekeeper 

berfungsi sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, 

menyederhanakan, mengemas agar semua informasi yang disebarkan agar 

lebih mudah dipahami. Tapi dalam pola komunikasi tatap muka atau 

komunikasi kelompok tidak membutuhkan gateekeeper. Karena 

keberadaan gatekeeper sama pentingnya dengan mekanis yang harus 

dimiliki dalam komunikasi massa.   

Film juga termasuk media komunikasi massa karena film selalu 

mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan 

(message) dibaliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Film selalu mereka 

realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian 

memproyeksikannya ke atas layar dikutip dalam (Sobur, 2006:127).  
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Menurut Graeme Turner dikutip (Sobur, 2006: 127-128) makna film 

sebagai representasi dari realitas masyarakat, bagi Turner, berbeda dengan 

film sekedar sebagai refleksi dari realitas. Dalam sebagai refleksi dari realitas, 

film sekedar ”memindah” realitas ke layar tanpa mengubah realitas itu. 

Sebagai representasi dari realitas, film membentuk dan ”menghadirkan 

kembali” realitas berdasarkan kode-kode, dan ideologi dari kebudayaannya. 

Yang paling penting dalam film adalah gambar dan suara, merupakan kata 

yang diucapkan (ditambah dengan suara-suara lain serentak mengiringi 

gambar-gambar) dan musik film.  

Film merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menerima pesan 

yang ingin disampaikan oleh sutradara kepada penonton, agar pesan sutradara 

bisa sampai ke penonton, untuk itu sutradara mengemasnya melalui sebuah 

skenario yang diberi unsur visual dan audio agar penonton bisa mengerti 

pesan apa yang ingin sutradara sampaikan melalui sebuah film.     

2.1.1 Prinsip Penggunaan Bahasa Film 

Komunikasi yang tercipta melalui film hanya berjalan satu arah yakni 

kepada komunikan atau penonton. Untuk menyampaikan amanat film 

tersebut, dibutuhkan suatu media. Oleh karena itu, terdapat 3 faktor utama 

yang mendasari bahasa film yaitu (Widagdo, 2007:2-3) :  
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a. Gambar atau Visual 

Gambar dalam karya film berfungsi sebagai sarana utama. 

Oleh karena itu, mengandalkan terlebih dahulu kemampuan 

penyampaian melalui media gambar tersebut untuk menanamkan 

informasi. Gambar menjadi daya tarik tersendiri di luar alur cerita. 

Tak mustahil bila pemain yang bagus lebih bisa mempertajam atau 

menarik perhatian penonton, disamping set, property, dan tata 

cahaya yang mempesona sebagai pendukung suasana atau mood. 

b. Suara atau Audio 

Keberadaan suara berfungsi sebagai sarana penunjang untuk 

memperkuat atau mempertegas informasi yang hendak 

disampaikan melalui bahasa gambar. Hal tersebut dikarenakan 

sarana gambar belum mampu menjelaskan atau kurang efektif dan 

efisien selain juga kurang realistis. Sound Effect dan ilustrasi 

musik akan sangat berguna untuk menciptakan mood atau suasana 

kejiwaan, memperkuat informasi sekaligus mensuplai, ataupun 

mempertegas informasi. 

c. Keterbatasan waktu  

Faktor keterbatasan waktulah yang mengikat dan membatasi 

penggunaan kedua sarana bahasa film di atas. Oleh karena 

keterbatasan waktu itulah, perlu diingat bahwa hanya informasi 
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yang penting saja yang diberikan. Penonton terbiasa menganggap 

bahwa segala sesuatu yang diberikan atau ditampilkan pastilah 

merupakan informasi penting.  

2.2 Film Sebagai Kontruksi Realitas  

Media memang merupakan pembentuk definisi realitas sosial. Namun realitas 
yang disampaikan media adalah realitas yang sudah di seleksi, yaitu realitas 
tangan kedua. Dengan demikian, media massa mempengaruhi pembentukan citra 
mengenai lingkungan sosial yang tidak seimbang, bias dan kurang cermat (Sobur, 
2009 : 127) 

 Mengenai media film, ada yang melihat film sebagai media yang 

menduplikasi media dengan bantuan peralatan dan teknik sinematiknya. Dalam 

hal ini film di anggap sebagai medium sempurna untuk mengekspresikan realitas 

kehidupan yang bebas dari konflik-konflik ideologis. Film sebagaimana media 

massa lainnya, lahir sebagai hasil reaksi dan persepsi pembuatnya dari peristiwa 

atau kenyataan yang terjadi di sekelilingnya, lalu dari film tersebut akan lahir 

suatu kenyataan baru yang merupakan suatu realitas kamera. Pandangan ini 

seperti menyiratkan bahwa realita yang di ekspresikan dalam film bukanlah 

sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan adalah hasil dari suatu cara tertentu 

dalam mengkontrusi realitas (Sobur, 2009 : 127-128).  

2.3 Film Sebagai Alat Propaganda  

Film Propaganda adalah film dengan sasaran utama untuk mempengaruhi 

penonton, agar penonton menerikam atau menolak ide, membuat senang atau 

tidak senang terhadap sesuatu, sesuatu dengan keinginan  pembuat film.  
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Propaganda merupakan salah satu bentuk komunikasi massa. propaganda 

sendiri berasal dari kata propagare  artinya menyebar, berkembang mekar. 

Propaganda menurut Qualter adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja 

oleh beberapa individu atau kelompok-kelompok lain dengan menggunakan 

media komunikasi dengan tujuan bahwa setiap situasi yang tersedia, reaksi dari 

mereka yang dipengaruhi akan seperti yang diinginkan oleh propagonis. 

(Nurudin, 2001: 9). 

Menurut Ellul dalam (Nurudin, 2001:39) membagi propaganda menjadi dua 

yaitu propaganda vertikal dan propaganda horizontal. Propaganda vertikal adalah 

sesuatu yang dilakukan oleh satu pihak kepada orang banyak dan biasanya 

mengandalkan media massa untuk menyebarkan pesan-pesannya. Sedangkan 

propaganda horizontal adalah propaganda yang dilakukan seorang pemimpin 

suatu organisasi atau kelompok pada anggota organisasi hal itu tidak 

menggandalkan media massa.  

Dari jenis propaganda tersebut menggambarkan media massa merupakan 

salah satu jembatan untuk menyebarkan pesan-pesan propaganda. Tak dipungkiri 

bahwa film sebagai salah satu produk media massa, telah membingkai realitas 

sesuai dengan subjektivitasnya yang dipengaruhi oleh kultur dan masyarakatnya. 

Sebuah film tentu dapat mewakili pula pandangan pembuatnya, dan seseorang 

membuat film untuk mengkomunikasikan pandangan itu. Dengan kata lain film 

juga mengandung ideologi pembuatnya yang dapat mempengaruhi pandangan 

masyarakat terhadap suatu hal. Ideologi bukanlah fantasi perorangan, namun 
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menjelma dalam cara berkehidupan masyarakat. Karena propaganda pada 

dasarnya bersifat persuasi.  

Menurut Lasswell, propaganda adalah semata merujuk pada kontrol opini 

dengan simbol-simbol penting, atau, berbicara secara lebih konkret dan kurang 

akurat melalui cerita, rumor, berita, gambar, atau bentuk-bentuk komunikasi 

sosial lainnya. Propaganda dalam arti yang paling luas adalah teknik 

mempengaruhi tindakan manusia dengan manipulasi representasi 

(penyajian)(Severin & James, 2009 : 128) 

Propaganda yang dibarengi persuasi adalah komunikasi yang disengaja, 

dibawa oleh sumber untuk mengubah perilaku pendengar. Dalam upaya persuasi, 

propaganda sangat memberi keuntungan bagi si pengajak, tapi tidak bagi yang 

diajak. Propaganda adalah persuasi yang terjadi melalui media massa 

(Setyanto,2013: 125-126).  

2.4 Pluralisme dalam Film 

Sebuah film memiliki pesan yang akan disampaikan kepada khalayak atau 

audience nya, pesan itu bisa ditampilkan dari berbagai sisi mulai dari sisi alur 

cerita, pesan verbal, pesan nonverbal, setting, karakter tokoh dan masih banyak 

yang dapat disampaikan melalui sebuah pesan dalam sebuah film. Film selalu 

mempengaruhi khalayak atau audience berdasarkan pesan yang ada dibaliknya. 

Dalam kata lain film tidak bisa dipisahkan dari masyarakat yang memproduksi 

dan mengkonsumsinya. Selain itu film sebagai representasi dari realitas, film 
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yang mengandung tema tentang religi atau keagamaan bisa digunakan untuk 

menggambarkan seperti apa pentingnya keyakinan beragama di Indonesia untuk 

memperkuat iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Dengan adanya peran pluralisme dalam sebuah film bisa membuat seseorang 

saling menghargai agama satu dengan agama lainnya agar dapat memiliki 

persaudaraan yang kuat walaupun memiliki keyakinan yang berbeda dalam 

beragama. Pluralisme sendiri berasal dari kata plural yang berarti banyak atau 

terbilang atau “bentuk kata yang digunakan untuk menunjukan lebih dari satu”. 

Sementara secara istilah pluralisme bukan sekedar keadaan atau fakta yang 

bersifat plural, jamak atau banyak. Lebih dari itu, pluralisme secara subtansial 

termanifestasi dalam sikap untuk saling mengakui sekaligus menghargai, 

menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan, atau memperkaya 

keadaan yang bersifat plural, jamak, atau banyak (Naim, 2014:6).  

Makna penting konsep pluralisme yang memperoleh perhatian secara lebih 

mendalam adalah dalam hubungan sosial antar umat beragama, karena relasi 

antarumat beragama senantiasa diwarnai oleh dinamika, ketegangan, dan bahkan 

konflik. Secara umum tidak hanya muncul dalam kemajemukan (pluralitas) 

masyarakat, adanya keanekaragaman dalam berbagai bidang kehidupan serta 

struktur masyarakat yang terdiri dari suku dan agama, dalam realitas keragaman 

tersebut yang lebih penting adalah membangun pertalian sejati kebhinekaan 

dalam ikatan-ikatan keadaban. Dikatakan bahwa pluralisme merupakan keharusan 

bagi keselamatan umat manusia yang diantaranya dapat dilakukan melalui 
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mekanisme pegawasan dan pengimbangan diantara kelompok masyarakat (Naim, 

2014:7). 

Lebih terinci, pluralisme merupakan keberadaan atau toleransi keragamaan, 
etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara serta 
keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan dan 
sebagainnya. Pluralisme semacam ini disebut pluralisme sosial (Naim, 2014:8). 

2.5 Pluralisme Agama 

Definisi Pluralisme keagamaan (al-ta’addudiyah al-diniyah)  

Adapun pluralisme ditinjau dari makna katanya berasal dari kata 

plural yang berarti banyak atau terbilang atau “bentuk kata yang 

digunakan untuk menunjukan lebih dari satu” (form of word used with 

reference to more than once). Sementara secara istilah, pluralisme, 

pluralisme bukan sekedar keadaan atau fakta yang bersifat plural, jamak, 

atau banyak. Lebih dari itu, pluralisme secara substansial termanifestasi 

dalam sikap untuk saling mengakui sekaligus menghargai, menghormati, 

memelihara, dan bahkan mengembangkan, atau memperkaya keadaan 

yang bersifat plural,jamak, atau banyak (Naim, 2014:6). 

Menurut Anis Malik Thoha istilah pluralisme agama dikaitkan dengan 

definisi agama. Dalam definisi agama tidak hanya agama sebagaimana 

yang kita pahami dalam pengertian umum, Malik menyebut bahwa 

cakupan definisi agama secara luas, mencakup semua jenis agama, 

kepercayaan, sekte, ataupun berbagai jenis ideologi modern seperti 

komunisme, humanisme, sekularisme, nasionalisme, dan lainnya. 
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Kemudian Anis Malik Thoha membangun pengertian pluralisme agama, 

dimana kata “pluralisme” dirangkai dengan kata “Agama” sebagai 

predikatnya. Berdasarkan rumusan yang disusunnya, Malik mengartikan 

“pluralisme agama” sebagai kondisi hidup bersama antaragama yang 

berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-

ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama (Naim, 2014:10). 

Dibentuk dari dua kata: pluralisme dan keagamaan. Istilah pluralisme 

berasal dari kata plural yang berarti jamak atau terbilang. Dalam kamus, 

kata plural diartikan dengan bentuk kata yang digunakan untuk 

menunjukkan lebih dari satu. Dalam tradisi filsafat, pluralisme berarti 

pandangan yang melihat dunia terdiri dari banyak makhluk (Biyanto, 

2009:35) 

Pluralisme juga digunakan dalam pengertian sosio-politik sebagai 
sistem yang mengaku koeksistensi keragaman kelompok baik yang 
bercorak ras, suku, aliran, kebudayaan, maupun partai dengan tetap 
mejunjung tinggi perbedaan yang sangat unik di antara kelompok tersebut 
(Biyanto, 2009:37) 

Menurut Alwi Shihab mengajukan batasan-batasan Pertama pluralisme 

tidak hanya menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. 

Bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan 

hak agama lain, tapi terlihat dalam usaha memahami perbedaan dan 

persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan.  

Kedua, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. 

Kosmopolitanisme menunjuk pada suatu realitas di mana aneka jenis 
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agama,ras,dan bangsa hidup di suatu kawasan. Di lokasi itu terhimpun 

orang Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu, Budha dan beragam suku bangsa 

dan ras, namun hampir tidak perna terjadi dialog atau interaksi yang 

bersifat teologis diantara mereka. Hal itu mudah dipahami karena 

kosmopolitanisme memang mengandaikan adanya individualisme 

Ketiga, pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang 

relativis akan merelatifkan semua hal. Ia berasumsi bahwa hal-hal yang 

menyangkut kebenaran ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka 

berfikir seseorang atau masyarakat. Seorang relativis tidak akan mengenal 

apalagi menerima suatu kebenaran universal yang berlaku untuk semua 

dan sepanjang masa (Ghazali, 2009:65-66). 

 Secara etimologis pluralisme agama berasal dari kata, yaitu 

“pluralisme” dan “agama”. Merujuk dalam kamus bahasa inggris, 

“pluralism” mempunyai tiga pengertian. Pertama, pengertian kegerejaan: 

(i) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam 

struktur kegerajaan, (ii) memegang dua jabatan atau lebih secara 

bersamaan, baik bersifat kegerejaan atau non-kegerejaan. Kedua, 

pengertian filosofis: berarti sistem pemikiran yang mengkui adanya 

landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. Sedangkan 

ketiga, pengertian sosio-politis: adalah suatu sistem yang mengakui 

koeksistensi keragaman kelompok, bik yang bercorak ras, suku, aliran 

maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan 
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yang sangat karakteristik diantara kelompok-kelompok tersebut. Dari 

ketiga pengertian tersebut dapat disederhanakan dalam satu makna, yaitu 

koeksistensinya berbagai kelompok atau keyakinan di satu waktu dengan 

tetap terpeliharanya perbedaan-perbedaan dan karakteristik masing-

masing (Thoha, 2006: 11-12)   

 Pluralisme jika dilihat dari asal-usulnya berasal dari bahasa latin, 

plures,  yang berarti “beberapa” dengan implikasi perbedaan. Kata 

“pluralisme” berasal dari bahasa Inggris. Pluralism berasal dari kata 

plural yang berarti “kemajemukan dan keragamaan” dan isme berasal dari 

bahasa latin yang berarti paham (Setiawan, 2013:2). 

Seperti dikatakan Budhy Munawar Rachaman, pluralisme 
diperbincangkan bukan hanya didasarkan pada realitas masyarakat yang 
majemuk, beraneka ragam, serta terdiri atas berbagai suku dan agama 
(Biyanto, 2009:2) 

Menurut Prof. Diana L Eck, professor of comparative religion ang 

Indian Studies dan Director of Pluralisme Project di Harvard University, 

ada tiga hal tentang pluralisme yang dapat menjelaskan arti proyek 

pluralisme: 

Pertama, pluralisme bukan hanya beragam atau majemuk. Meski 

pluralisme dan keragaman terkadang diartikan sama, ada perbedaan yang 

harus ditekankan. Keragaman adalah fakta yang dapat dilihat tentang 

dunia dengan budaya yang beraneka ragam. Pluralisme membutuhkan 

keikutsertaan. 
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Kedua, pluralisme buka sekedar toleransi. Pluralisme lebih dari 

sekedar toleransi dengan usaha aktif untuk memahami orang lain. 

Meskipun toleransi sudah pasti merupakan sebuah langkah kedepan dari 

ketidak toleransian. Toleransi tidak banyak menjembatani jurang 

Stereotipe dan kekhawatiran yang bisa jadi justru mendominasi gambaran 

bersama mengenai orang lain. 

Ketiga, bahwa pluralisme bukan sekedar relativisme. Pluralisme 

adalah pertautan komitmen antara komitmen religious yang nyata dan 

komitmen sekuler yang nyata. Pluralisme didasarkan pada perbedaan dan 

bukan kesamaan. Pluralisme adalah sebuah ikatan bukan pelepasan 

perbedaan dan kekhususan. Kita harus menghormati dan hidup bersama 

secara damai. Namun, harus ditambahkan bahwa hidup bersama dalam 

sebuah masyarakat yang penuh semangat bukan hanya sekadar hidup 

berdampingan tanpa memedulikan orang lain. Hal itu membutuhkan 

ikatan komitmen yang paling dalam, perbedaan yang paling mendasar 

dalam menciptakan masyarakat secara bersama-sama menjadi unsur utama 

dari pluralisme (Shofan, 2008:87). 

Pluralisme adalah upaya untuk membangun tidak saja kesadaran 

normatif teologis tetapi juga kesadaran sosial, dimana pun kita hidup di 

tengah masayarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan 

berbagai keragamaan sosial lainnya. Karennya pluralisme bukanlah 

konsep teologi semata, melainkan konsep sosiologis (Shofan, 2008:87). 
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2.6  Kultur Budaya  

Kebudayaan adalah jumlah keseluruhan perilaku yang dipelajari oleh 
sekolompok orang yang secara umum menerangkan sebuah tradisi kehidupan 
yang diwariskan oleh sebuah generasi kepada generasi lain (Liliweri: 8 :2003).   

Kultur adalah bentuk kata benda yang memiliki makna kebudayaan. 

Kebudayaan adalah kata benda yang memiliki makna hasil kegiatan dan 

penciptaan batin (akal budi) manusia (seperti kepercayaan, kesenian, adat 

istiadat). Kebudayaan berasal dari kata “budaya” merupakan kata benda yang 

memiliki makna 1) pikiran, akal budi, hasil; 2) kebudayaan; 3) yang mengenai 

kebudayaan. (Kaawoan, 2014).  

2.7 Teori Agenda Setting 

Teori ini pertamakali ditampilkan oleh M.E. Mc.Combsdan D.L.Shaw dalam 

“Public Opinion Quarterly” kedua pakar tersebut mengatakan bahwa “jika media 

memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi 

khalayak untuk menganggapnya penting” (Effendy,2003: 287).   

Agenda setting menekankan adanya hubungan positif antara penilaian yang 

diberikan media pada suatu persoalan dengan perhatian yang diberikan khalayak 

pada persoalan. Dengan kata lain, apa yang dianggap penting media, akan 

dianggap penting pula masyarakat. Apa yang dilupakan media, akan luput juga 

perhatian masyarakat (Ardianto, 2007: 74).   
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2.8  Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian terdahulu tentang kritik sosial stand up comedy pada 

televisi dan penggambaran perempuan dalam iklan televisi. Kedua peneliti 

tersebut sama-sama menggunakan analisis isi kualitatif sebagai tipe dan dasar 

penelitiannya, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Metrika Woro 

Anjari yang berjudul Kandungan pada kritik sosial dalam stand up comedy 

(Analisis isi Kualitatif pada “Stand Up Comedy Mesakke Bangsa ku”, ” Stand 

Up comedy Indonesia Kompas TV” dan “Stand Up Comedy Sgow Metro Tv”), 

Dan penelitian yang dilakukan oleh Faizza Dwi Ratnasari yang berjudul 

Penggambaran perempuan dalam iklan kopi di televisi (Analisis isi Kualitatif 

pada iklan Kopi Ya Susu bintang iklan Cita-Citata dan Kopi Kafe Do White 

Coffee bintang iklan Chacy Luna Callista).    

1. Penelitian yang dilakukan oleh Metrika Woro Anjari (2015), yang berjudul 

Kandungan pada kritik sosial dalam stand up comedy (Analisis isi Kualitatif 

pada “Stand Up Comedy Mesakke Bangsa ku”,” stand Up comedy 

Indonesia Kompas TV” dan “Stand Up Comedy Show Metro Tv”), 

mempertanyakan tentang mengetahui kandungan pesan kritik sosial dalam 

“stand up comedy Mesakke Bangsaku” ,”stand up comedy Indonesia 

Kompas TV” dan “stand up comedy show Metro TV”, serta sasaran dari 

kritik sosial tersbut. Menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan 

kualitatif, dengan penelitian yang bersifat deskriptif interpretasikan. Hasil 

dari penelitian ini adalah ingin menginterpretasikan makna-makna tentang 
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kandungan pesan kritik sosial yang terkandung dalam “stand up comedy 

Mesakke Bangsaku’’,”stand up comedy Indonesia Kompas TV” dan “stand 

up comedy show Metro TV”.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faizza Dwi Ratnasari 2015 yang berjudul 

Penggambaran perempuan dalam iklan kopi di televisi (Analisis isi 

Kualitatif pada iklan Kopi Ya Susu bintang iklan Cita-Citata dan kopi kafe 

Do White Coffee bintang iklan Chacy Luna Callista). Permasalahan 

bagaimana penggambaran perempuan dalam iklan Kopi Ya Susu bintang 

Cita-cita dan Kopi DO White Coffee bintang Chacy Luna Callista di televisi 

dan bagaimana makna penggambaran perempuan di dalam kedua iklan kopi 

tersebut.  

Metode penelitian menggunakan kualitatif. Hasil dari penelitian ini 

ingin memperjelas penggambaran perempuan dalam iklan Kopi YA susu 

bintang iklan Cita-Cita dan Kopi DO White Coffee Bintang Iklan Chacy 

Luna Callista di televisi dan untuk menjelaskan dan memahami makna 

penggambaran perempuan di dalam iklan Kopi YA susu Bintang Iklan Cita-

Cita dan Kopi DO White Coffee Bintang Iklan Chacy Luna Callista di 

televisi.  

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan, yaitu sama-sama menggunakan metode analisis isi 

kualitatif yang akan diteliti.  
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Metrika Woro Anjari 

adalah pada hal yang dianalisis yang menggangkat tentang pesan kritik 

sosial dalam stand up comedy di televisi Kompas TV dan Metro TV. Pada 

penelitian ini peneliti lebih menitik beratkan fokus pada 

menginterpretasikan makna-makna yang terkandung dalam materi stand up 

comedy kedua stasiun televisi tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian milik Faizza Dwi Ratnasari adalah hal yang dianalisis yaitu untuk 

menjelaskan dan memahami makna penggambaran perempuan di dalam 

iklan Kopi YA Susu Bintang Iklan Cita-Cita dan Kopi DO White Coffee 

Bintang Iklan Chacy Luna Callista di televisi.  


