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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Film Sebagai Media Komunikasi Massa  

Komunikasi secara etimologis “communicato” bersumber dari kata 

“communs” yang berarti sama makna. Sedangkan secara terminologi komunikasi 

merupakan penyampaian pesan, informasi, simbol dari seorang komunikator 

kepada komunikan melalui media tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut 

John Fiske komunikasi merupakan produksi dan pertukaran makna, dimana fokus 

bagaimana pesan atau teks, berinteraksi dengan manusia didalam rangka untuk 

memproduksi makna; artinya pandangan ini sangat memerhatikan peran teks 

didalam budaya (John Fiske, 2012: 3-4).  

 Komunikasi memiliki bidang – bidang komunikasi diantaranya adalah 

komunikasi politik, komunikasi dakwah, komunikasi bisnis dan komunikasi 

pemasaran. Namun dalam setiap bidang komunikasi terdapat konteks – konteks 

komunikasi yang digunakan. Joseph A. de Vito dalam bukunya Comminiology 

(1982) membagi konteks komunikasi menjadi komunikasi intrapersonal, 

komunikasi antarpersonal, komunikasi publik, dan komunikasi massa (Cangara, 

2005 : 29) 

Konteks komunikasi ada bermacam-macam, dari pesan yang disampaikan, 

saluran yang digunakan, efek yang di dapat penerimaan tersebut adalah sebagai 

berikut : 
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1. Komunikasi Intrapribadi (Intrapersonal Communication) 

Komunikasi intrapersonal merupakan sebuah proses komunikasi yang 

terjadi didalam individu. Contohnya berpikir sebelum berkomunikasi dengan 

orang lain secara tidak sadar, terjadi sebuah komunikasi intrapersonal dalam 

diri individu. Tujuannya untuk mempersepsikan dan memastikan makna pesan 

orang lain. Komunikasi intrapersonal juga berpengaruh pada keberhasilan 

komunikasi dengan orang lain.  

2. Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal Communication) 

Komunikasi interpersonal sendiri merupakan komunikasi yang terjadi 

antara dua orang atau lebih secara tatap muka yang memungkinkan, setiap 

pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung baik secara verbal 

maupun non verbal. Bentuk dari komunikasi interpersonal secara khusus adalah 

komunikasi diadik (dyadic communication) komunikasi yang hanya melibatkan 

dua orang, ciri-cirinya adalah pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan 

menerima pesan secara stimultan dan spontan, baik secara verbal maupun non 

verbal.  

3. Komunikasi Kelompok  

Komunikasi kelompok berasal dari kata kelompok yang artinya 

mempunyai tujuan bersama, berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan 

bersama, adanya saling bergantung dan saling mengenal satu sama lain. Dalam 

hal ini misalnya kelompok, keluarga, kawan-kawan, dan suatu komite. Dari 

komunikasi kelompok dapat didefinisikan pada komunikasi kelompok keci 

(small group communication) yaitu komunikasi yang berlangsung antara 3 
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orang atau lebih secara tatap muka, dimana semuanya berinteraksi secara 

langsung (Cangara, 1998: 33). 

4. Komunikasi Publik (Communication Public) 

Komunikasi public merupakan komunikasi yang terjadi antara seseorang 

pembicara dengan orang atau khalayak yang berjumlah besar. Tujuannya 

adalah untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, hiburan, memberikan 

penghormatan, dan membujuk. Cirinya adalah terjadi ditempat umum dan 

direncanakan dengan alih-alih peristiwa relative informal yang tidak 

terstruktur, terdapat agenda didalamnya, beberapa orang ditunjuk khusus untuk 

melakukan tugas, seperti memperkenalkan pembicara dan setelah itu ada acara 

lain setelah acara utama. 

5. Komunikasi Organisasi  

Komunikasi ini biasanya jaringannya luas dari pada komunikasi 

kelompok. Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi biasanya bersifat 

formal dan informal. Bersifat formal disini adalah adanya komunikasi kebawah, 

komunikasi keatas atau komunikasi horizontal. Proses komunikasinya sesuai 

dengan struktur organisasi, sedangkan informal bersifat tidak harus sesuai 

struktur organisasi, misalnya perbincangan tentang hal-hal lain diluar 

organisasi oleh semua anggota.  

6.   Komunikasi Massa  

Komunikasi merupakan suatu pesan yang dikomunikasikan melalui 

media massa pada jumlah besar kesetiap orang. Media massa disini berupa 

media cetak (buku, surat kabar, majalah dll) maupun media elektronik (radio, 
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televisi, film dll) yang dikelola oleh suatu lembaga dimana, pesan yang 

disampaikan oleh media ditunjukan kepada sejumlah besar orang. Pesan dari 

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

(Winarni. 2003: 5). 

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui 

media massa (Nurudin, 2007:4). Medai massa itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu, 

media cetak dan juga media elektronik. Media cetak terdiri dari surat 

kabar,majalah, buku, pamphlet, browser, foto, dan lain sebagainya. Sedangkan 

media elektronik terdiri dari radio, televisi, video klip, media-media online, film 

daln lain sebagainya.  

Komunikasi massa seperti disebutkan Baran (2011: 4-7) merupakan proses 

menghasilkan kesamaan arti antara media massa dengan khalayak, dimana media 

memang memenuhi didalam kehidupan keseharian manusia. Tanpa disadari bahwa 

media telah mengubah dan mempengaruhi pola piker manusia.  

Untuk mengetahui perbedaan komunikasi massa dengan komunikasi yang 

lain perlu di ketahui ciri-ciri dari komunikasi massa itu sendiri antara lain seperti 

yang disebutkan dalam Nurudin (2007) sebagai berikut : 

a. Komunikator dalam Komunikasi Massa Melembaga 

Komunikasi massa yang dilakukan para individu (organisasi) untuk 

bekerja sama atas nama Lembaga media dengan dibatasi oleh sistem media 
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dalam berkomunikasi. Sehingga, penyampaian pesannya hanya untuk 

keuntungan ekonomis media yang bersangkutan, bukan atas nama individu.  

b. Komunikasi dalam Komunikasi Massa Heterogen  

Komunikasi atau sipenerima pesan yang tidak saling mengenal satu sama 

lain karena memiliki bermacam-macam perbedaan sosial, latar belakang dll 

(heterogen) setiap individu. Tidak mempunyai organisasi sosial yang terkait 

dengan sistem aturan.  

c. Pesannya Bersifat Umum  

Pesan yang dapat dinikmati orang banyak dapat memenuhi kepentingan 

orang banyak. Walaupun ada pesan yang ditujukan untuk suatu kelompok tetap 

ada yang tersampaikan secara menyeluruh terhadap komunikan yang lain.  

d. Komunikasi Berlangsung Satu Arah 

Tidak adanya komunikasi tatap muka antara komunikator dan komunikan 

biasanya berkomunikasi melalui perantara media. Sehingga dalam komunikasi 

massa ini, komunikan dapat langsung memberikan umpan balik yang tertunda.  

e. Pesannya Disebarkan Secara Serentak 

Komunikator menginginkan pesannya dapat diterima komunikan secara 

serentak atau bersamaan. 

f. Mengandalkan Peralatan Teknis 

Komunikasi massaselalu mengandalkan alat-alat teknis seperti, pemancar 

satelit, mesin cetak massal, stasiun relay dan lain-lain. 

g. Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper  
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Gatekeeper sendiri bertugas memantau arus informasi, menabah atau 

mengurangi, menyederhanakan, dan mengemas sedemikian rupa agar mudah 

dipahami. 

Komunikasi massa merupakan proes organisasi media menciptakan dan 

menyebarkan pesan-pesan pada masyarakat luas dan proses pesan tersebut dicari, 

digunakan, dipahami, dan dipengaruhi oleh audiens, salah satu model awal untuk 

mengambarkan pandangan ini adalah model yang digunakan oleh Harold 

Lasswell. Dalam artikel klasik tahun 1948 ini, Lasswell menghadirkan model 

komunikasi yang sederhana dan sering digunakan : siapa, mengatakan apa, di 

saluran mana, untuk siapa, dengan pengaruh apa (Littlejohn, Foss, 2009:405).  

Menurut Gerbner (1967) “mass communication is the tehnologically and 

institutionally based production and distribution of the most broadly shared 

continuous flow  of messages in industrial societies”. Dari definisi Garbner 

tergambar bahwa komunikasi massa itu menghasilkan suatu produk berupa pesan-

pesan komunikasi. Produk tersebut disebarkan, didistribusikan kepada khalayak 

luas secara terus menerus dalam jarak waktu yang tetap, misalnya harian, 

mingguan, atau bulanan (Ardianto, Komala, dan Karlinah, 2015:3). 

Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada komunikan. Sedangkan pengertian dari media massa sendiri 

adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan menggunakan alat 

komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, film dan sebagainya. Berikut jenis-

jenis media massa menurut Cangara (1998: 126-127): 
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1. Media Massa Cetak  

Media massa cetak adalah sebuah media yang dicetak dalam lembaran 

kertas. Media massa cetak terbagi menjadi beberapa tipe yaitu surat kabar, 

tabloid, majalah, buku, newsletter, dan bulletin. Umumnya informasi dalam 

media massa cetak terbagi dalam tiga jenis tulisan yang terdiri dari opini, 

berita dan feature. 

2. Media Massa Elektronik 

Media massa elektronik dapat digolongkan menjadi media yang sangat 

menarik sebab disalurkan melalui suara dan gambar dengan menggunakan 

teknologi elektro seperti radio, televisi dan film. 

3. Media Massa Online 

Media massa online menjadi jenis media yang paling digemari karena 

mudah diakses dan hampir tak terbatas. Dengan menggunakan media 

online/cyber media, khalayak dapat mendapatkan sebanyak mungkin 

informasi dengan mudah, murah dan cepat.  

Menurut Denis McQuail dalam bukunya Teori Komunikasi Massa 

(2011:43) ciri utama media baru adalah adanya saling keterhubungan, 

aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim 

pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang 

terbuka, dan sifatnya yang ada di mana-mana. 

Adapun perbedaan media baru dari media lama, yakni media baru 

mengabaikan batasan percetakan dan model penyiaran dengan 

memungkinakan terjadinya percakapan antar banyak pihak, memungkinkan 
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penerimaan secara simultan, perubahan dan penyebaran kembali objek-objek 

budaya, mengganngu tindakan komunikasi dari posisi pentingnya dari 

hubungan kewilayahn dan modernitas, menyediakan kontak global secara 

instan, dan memasukkan subjek modern/akhir modern ke dalam mesin aparat 

yang berjaringan. (Poster, dalam McQuail, 2011:151). 

Perubahan utama yang berkaitan dengan munculnya media baru yakni: 

1. Digitalisasi dan konvergensi atas segala aspek media. 

2. Interaksi dan konektivitas jaringan yang makin meningkat. 

3. Mobilitas dan deklokasi untuk mengirim dan menerima. 

4. Adaptasi terhadap peranan publikasi khalayak. 

5. Munculnya beragam bentuk baru ‘pintu’ (gateway) media. 

6. Pemisahan dan pengaburan dari ‘lembaga media’. 

Pembahasan fungsi komunikasi telah menjadi diskusi yang cukup penting, 

terutama konsekuensi komunikasi melalui media massa. Fungsi komunikasi massa 

menurut Dominick dalam Ardianto, komala, karlinah (2015) terdiri dari :  

1. Surveillance 

Fungsi pengawasan komunikassi massa dibagi dalam bentuk utama : 

a. Warning of beware surveillance (pengawasan peringatan). Terjadi 

ketika media massa menginfomasikan tentang ancaman dari angin 

topan, meletusnya gunung merapi, kondisi yang memprihatikan, 

tayangan inflasi atau adanya serangan militer. Kendati bnayak 

informasi yang menjadi peringatan atau ancaman serius bagi 
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masyarakat yang dimuat oleh media, banyak pula orang yang tidak 

mengetahui tentang ancaman itu. 

b. Instrumental surveillance (pengawasan instrumental). Penyampaian 

atau penyebaran informasi yang dimiliki kegunaan atau dapat 

membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Berita tentang film 

apa yang sedang dimainkan di bioskop, bagaimana harga-harga 

saham di bursa efek, produk-produk baru, ide-ide tentang mode, 

resep masakan dan sebagainya, adalah contoh-contoh pengawasan 

instrumental. Majalah Prople dan Reader’s Digest menampilkan 

sebuah fungsi pengawasan instrumental. 

2. Interpretation (Penafsiran) 

Fungsi penafsiran hampir sama dengan fungsi pengawasan. 

Media massa tidak hanya memasok data dan fakta, tetapi juga 

memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Organisasi 

atau industry media memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa yang 

dimuat dan ditayangkan. Tujuan penafsiran media ingin mengajak para 

pembaca ataupun pemirsa untuk memperluas wawasan dan 

membahasnya lebih lanjut dalam komunikasi antarpersonal atau 

komunikasi kelompok. 

a. Linkage (Keterkaitan/Pertalian) 

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang 

beragam, sehingga membentuk linkage (pertalian) berdasarkan 

kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. 
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b. Transmission of Values (Penyebaran Nilai) 

Fungsi penyebaran nilai tidak ketara. Fungsi ini juga disebut 

socialization (sosialisasi). Sosialisasi mengacu kepada cara, dimana 

individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa yang 

mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, didengar dan dibaca. 

Media massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka 

bertindak dan apa yang mereka harapkan. Dengan kata lain, media 

mewakili kita dengan model peran yang kita amati dan harapan untuk 

menirunya. Sebuah penelitian menunjukan bahwa banyak remaja 

belajar tentang perilaku berpacaran dari menonton film dan acara 

televise yang mengisahkan tentang pacaran, termaksuk pacaran yang 

agak liberal atau bebas. 

c. Entertainment (Hiburan) 

Sulit dibantah lagi bahwa pada kenyataannya hamper semua 

media menjalankan fungsi hiburan. Televise adalah media massa 

yang mengutamakan sajian hiburan. Hamper tiga perempat bentuk 

siaran televise setiap harinya merupakan tayangan hiburan. 

Begitupun dengan radio, siarannya banyak memuat hiburan. Fungsi 

dari media massa sebagai fungsi menghibur tidak lain tujuannya 

adalah untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak, karena 

dengan membaca berita-berita ringan atau melihat tayangan hiburan 

di televise dapat membuat pikiran khalayak segar kembali. 
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Hierbert, Ungurait, dan Bohn, yang sering kita singkat menjadi HUB (1975), 

mengemukakan komponen-komponen komunikasi massa, meliputi :  

1) Communicator (komunikator)  

Proses komunikasi massa dimuai dari komunikator (communicator). 

Komunikator komunikasi massa pada media cetak adalah para pengisi rubik, 

reporter, redaktur, pemasang iklan, dan lain-lain. Sedangkan pada media 

elektronik, komunikatornya adalah para pengisi program, pemasok program 

(rumah produksi), penulis naskah produser, aktor, presenter, personel teknik, 

perusahaan periklanan, dan lain-lain (Hiebert, Ungurait, Bohn, 1974: dalam 

Ardianto, Kumala, Karlinah, 2015: 32) 

2) Codes and content  

Codes and content dapat dibedakan sebagai berikut: codes adalah 

system symbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi, 

misalnya : kata-kata lisan, tulisan, foto, music dan film (moving pictures). 

Content atau isi media merujuk pada makna dari sebuah pesan , bisa berupa 

informasi mengenai perang Irak atau sebuah lelucon yang dilontarkan seorang 

komedian. Sedangkan codes adalah symbol yang digunakan untuk membawa 

pesan tersebut, misalnya kata-kata yang diucapkan atau ditulis, foto, maupun 

gambar bergerak. Dalam komunikasi massa, codes and content berinteraksi 

sehingga codes yang berbeda dari jenis media yang berbeda, dapat 
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memodifikasi persepsi khalayak atau pesan, walaupun content-nya sama 

(Ardianto, Kumala, Karlinah, 2015: 34). 

3) Gatekeeper 

Gatekeeper seringkali diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia 

sebagai penjaga gawang. Gawang yang dimaksud dalam hal ini adalah 

gawang dari sebuah media massa, agar media massa tersebut tidak 

“kebobolan”. Kebobolan dalam artian media massa tersebut tidak diajukan ke 

pengadilan oleh pembacanya karena menyampaikan berita yang tidak akurat, 

menyinggung reputasi seseorang, mencemarkan nama baik seseorang, dan 

lain-lain. Sehingga gatekeeper pada media massa menentukan penilaian 

apakah suatu informasi penting atau tidak. Ia menaikkan berita yang penting 

dan menghapus informasi yang tidak memiliki nilai berita (Hiebert, Unguraut, 

Bohn,1975: dalam Ardianto, Kumala, Karlina, 2015). 

Gatekeeper dalam media massa terdiri dari beberapa pihak, 

diantaranya penerbit majalah, editot surat kabar, manajer stasiun radio siaran, 

produser berita televise, produser film, dan lain-lain. (Ardianto, Kumala, 

Karlina, 2015: 35). 

4) Regulator 

Dalam proses komunikasi massa, regulasi media massa adalah suatu 

proses yang rumit dan melibatkan banayak pihak. Peran regulator hamper 

sama dengan gatekeeper, namun regulator bisa menghentikan aliran berita dan 
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menghapus suatu informasi, tapi ia tidak dapat menambah atau memulai 

informasi, dan bentuknya lebih seperti sensor. 

Di Amerika Serikat, ada lima macam regulator pada proses 

komunikasi massa : 

a. Pemerintah adalah regulator utama, meskipun undang-undang Negara 

menjamin kebebasan berkomunikasi. 

b. Sumber informasi juga bisa memengaruhi arus berita, dengan cara 

menahan beberapa informasi dan memberikan informasi lainnya. 

c. Pengiklanan 

d. Organisasi profesi 

e. Konsumen komunikasi massa pun dapat menjadi regulator dengan cara 

mengontrol pembelian (misalnya tidak membeli tabloid-tabloid vulgar 

sampai akhirnya tabloid tersebut bangkrut dan berhenti terbit), atau 

dengan menggunakan haknya dipengadilan. 

Sementara itu di Indonesia, yang termasuk kategori regulatornya 

diantaranya adalah pemerintah dengan perangkat undang-undanganya, 

khalayak penonton, pembaca, pendengar, asosiasi profesi, lembaga sensor 

film, dewan pers yang mengatur media cetak, dan komite penyiaran Indonesia 

(KPI) untik media elektronik. Pengiklanan dimasukan ke dalam regulator 

karena pengiklanan membatalkan sebuah kontak iklan apabila si media massa 

tersebut dapat merugikan produknya (Ardianto, Kumala, Karlinah, 2015: 39). 
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5) Media 

Media massa terdiri dari : (1) Media cetak, yaitu surat kabar dan 

majalah. (2) media elektronik, yaitu radio siaran, televise, dan media online 

(internet) (Ardianto, Komala, Karlinah, 2015: 40). 

6) Audience 

Marshall McLuhan menjabarkan audience sebagai sentral komunikasi 

massa yang secara konstan dibombardir oleh media. Media mendistribusikan 

informasi yang merasuk pada masing-masing individu. Audience hampir tidak 

bisa menghindar dari media massa, sehingga beberapa individu menjadi 

anggota audiences yang besar, yang menerima ribuan pesan media massa) 

(Ardianto, Komala, Karlinah, 2015: 40). 

7) Filter  

Pada setiap pembahasankomponen komunikasi massa, kita harus 

mempertimbangkan masalah budaya, karena seringkali proses komunikasi 

massa menghadapi hambatan berupa perbedaan budaya. Sebagaimana kita 

ketahui, audiens media massa itu jumlahnya banyak, tersebar, dan heterogen 

(berbeda usia, jenis kelamin, agama, latar belakang social, tingkat 

penghasilan, pekerjaan dan lain-lain). Sudah tentu masing-masing audiens 

mempunyai lingkup pengalaman (field of experience) dan kerangka acuan 

(frame of reference) berbeda-beda, sehingga pemaknaan terhadap pesan pun 
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berbeda-beda. Sehingga mereka akan merespon pesan secara berbeda pula 

(Ardianto, Komala, Karlinah, 2015: 44). 

8) Feedback (Umpan Balik) 

Komunikasi adalah proses dua arah antara pengirim dan penerima 

pesan. Proses komunikasi belum lengkap apabila audiens tidak mengirimkan 

respon atau tanggapan kepada komunikator terhadap pesan yang 

disampaikan. Respon atau tanggapan ini disebut feedback. Umpan balik 

yang terjadi dalam proses komunikasi massa dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Internal feedback adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator 

bukan dari komunkan, akan tetapi datang dari pesan itu atau dari 

komunikator itu sendiri. Ketika menyampaikan pesan, komunikator 

menyadari telah melakukan kesalahan/kehilafan, kemudian ia meminta 

maaf dan memperbaiki kesalahan tersebut. 

b. External feedback adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator 

dari komunikan. External feedback ini sifatnya bisa langsung dan bisa 

juga tidak langsung. Feedback pada komunikasi massa cenderung bersifat 

representative, tidak langsung, tertunda, kumulatif, dan terlambangkan. 

(Ardianto, Komala, Karlinah, 2015: 46). 

2.2 Film Sebagai Lembaga Sosial  
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Lembaga sosial atau pranata sosial adalah himpunan norma dari segala 

tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat 

(Soekamto, 2015). Sedangkan menurut Koenjaraningrat (2009) lembaga sosial 

adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas 

untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. 

Menurut Soerjono Soekanto (2015), lembaga sosial memiliki fungsi sebagai 

berikut:  

1. Memberikan bimbingan kepada anggota komunitas, bagaimana mereka 

harus bersikap atau bertindak dalam menangani masalah yang timbul 

atau berkembang di masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan 

pemenuhan hubungan. 

2. Menjaga integritas masyarakat yang bersangkutan.  

3. Memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk melakukan sistem 

kontrol sosial, anggota sistem pengawasan publik. 

Dalam hal ini film dapat menjadi suatu lembaga sosial yang memberikan 

dampak sosial, hal ini diperkuat oleh Wilbur Schramm dalam River dan Peterson 

(2008: 252) film merupakan hasil konstruksi bukan hanya sekedar media yang bisa 

menjadi pembujuk, namun media ini juga bisa membelokkan pola perilaku atau 

sikap-sikap yang ada terhadap suatu hal.  

Fenomena perkembangan film yang begitu cepat dan tak terprediksikan, 

membuat film kini disadari sebagai fenomena budaya yang progresif. Pencirian 
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film sebagai “bisnis pertunjukan” dalam bentuk baru bagi pasar yang meluas 

bukanlah keseluruhan ceritanya. Elemen penting lain dalam sejarah film adalah 

penggunaan film untuk propaganda sangatlah signifikan, terutama jika diterapkan 

untuk tujuan nasional atau kebangsaan, berdasarkan jangkauannya yang luas, 

sifatnya yang riil, dampak emosional, dan popularitas (McQuail, 2012:35). 

Seperti halnya televisi bersiaran, tujuan utama khalayak menonton film 

adalah ingin memperoleh hiburan. Akan tetapi dalam film terkandung fungsi 

informatif, edukatif, dan bahkan persuasif. Hal ini pun sejalan dengan misi 

perfilman Indonesia sejak tahun 1979, bahwa selain sebagai media hiburan, film 

Indonesia dapat digunakan sebagai media edukasi untuk pembinaan generasi muda 

dalam rangka nation and character building (Effendy, 1981: 212 dalam Ardianto, 

Komala, Karlinah, 2015). Fungsi edukasi dapat tercapai apabila film nasional 

(Indonesia) memproduksi film-fiml sejarah yang objektif atau film dokumenter 

dan film yang diangkat dari kehidupan sehari-hari secara berimbang. 

2.3 Unsur Pesan di Dalam Film  

Menurut Harold D. Laswell (ilmu Politik) Kontribusi lasswell pada ilmu 

komunikasi banyak ditemukan dalam bukunya propaganda and communication in 

World History, yang memuat unsur-unsur komunikasi, yaitu: 

1. who adalah komunikator orang yang mempunyai motif komunikasi atau orang 

yang bertujuan untuk memeberikan suatu informasi atau pesan. 
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2.  Says what adalah pesan segala hasil penggunaan akal budi manusia yang di 

sampaikan untuk mewujudkan motif komunikasinya. pesan itu bersifat 

abstrak. Lambang - lambang komunikasi disebut juga bentuk pesan, yakni 

wujud konkret dari pesan, berfungsi mewujudkan pesan yang abstrak menjadi 

konkret. 

3.  In with channel adalah saluran jalan yang dilalui pesan komunikator agar 

sampai ke penerima pesan. Terdapat dua jalan agar pesan komunikator sampai 

kekomunikannya, yaitu tanpa media atau dengan media. Media yang 

dimaksud adalah media komunikasi, media adalah bentuk jamak dari medium. 

4.  To whom adalah komunikan (pnerima pesan) manusia yang berakal budi, 

kepada siapa pesan dari komunikator ditujukan. Peran antara komunikator dan 

komunikan bersifat dinamis, saling bergantian. Dilihat dari jumlah 

komunikator dan komunikan, maka proses komunikasi dapat terjadi sembilan 

kemungkinan. 

5.  With what effect  adalah efek komunikasi yaitu pengaruh atau adanya 

perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh penerima 

sebelum dan sesudah menerima pesan, dapat dalam bentuk pengetahuan, sikap 

dan perilaku. Dengan kata lain pengaruh yang ditimbulkan pesan dari 

komunikator dalam diri komunikan. 

Pesan dalam komunikasi massa harus menggunakan media yang dapat 

digunakan sebagai alat ukur menyampaikan pesan kepada khalayak. Format 
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penataan disesuaikan dengan media yang akan digunakan, karena setiap media 

mempunyai sifat dan karakteristiknya masing-masing (Winarni, 2003: 16)  

Pesan dalam film pada komunikasi massa dapat berbentuk apa saja 

tergantung dari misi film tersebut. Akan tetapi, umumnya sebuah film dapat 

mencakup berbagai pesan, baik itu pesan pendidikan, hiburan dan informasi. Pesan 

dalam film adalah menggunakan mekanisme lambang – lambang yang ada pada 

pikiran manusia berupa isi pesan, suara, perkataan, percakapan dan sebagainya. 

Film juga dianggap sebagai media komunikasi yang ampuh terhadap massa 

yang menjadi sasarannya, karena sifatnya yang audio visual, yaitu gambar dan 

suara yang hidup. Dengan gambar dan suara, film mampu bercerita banyak dalam 

waktu singkat. Ketika menonton film penonton seakan-akan dapat menembus 

ruang dan waktu yang dapat menceritakan kehidupan dan bahkan dapat 

mempengaruhi audiens. 

Film dapat dikelompokan dalam media elektronik. Film menjadi 

komunikator yang dapat menyampaikan pesan kepada khalayak secara serempak. 

Film sebagai komunikasi massa karena film juga merupakan sarana yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penonton film itu sendiri. Proses 

pembuatan film itu sendiri sutradara yang membuatnya dapat menyisipkan pesan-

pesan dari sebuah karya film yang dibuatnya. Film merupakan media massa 

elektronik yang terdiri dari audio dan visual yang kemudian digunakan untuk 

menyampaikan pesan kepada banyak orang (khalayak) yang berkumpul pada suatu 

tempat gelap yang disebut bioskop. 
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Gambar bergerak (film) adalah bentuk dominan dari komunikasi massa 

visual, di belahan dunia ini. Lebih dari ratusan juta orang menonton film di 

bioskop, film televisi dan film video laser pada setiap minggunya. Di Amerika 

Serikat dan Kanada lebih dari satu juta tiket film terjual setiap tahunnya (Agee, et. 

Al., 2001: 364 dalam Ardianto, Komala, Karlinah, 2015). 

Film juga dapat diartikan sebagai lakon (cerita) dari gambar hidup atau 

gambar yang bergerak. Ada juga yang menyebut bahwa film sebagai media 

komunal, perpaduan berbagai unsur teknologi dan unsur-unsur kesenian bauk seni 

rupa, teater, sastra, arsitektur, dan juga seni music (Teguh, 2013 : 1-2). Film bukan 

hanya sebagai media hiburan, melainkan media yang paling efktif untuk 

menyampaikan sebuah pesan (Teguh, 2013:7). 

Film atau motion pictures ditemukan dari hasil pengembangan prinsip-

prinsip fotografi dan proyektor. Film yang pertama kali diperkenakan kepada 

public Amerika Serikat adalah The Life of an American Fireman dan film The 

Great Train Robbery yang dibuat oleh Edwin S. Porter pada tahun 1903 (Hiebert, 

Ungurait, Bohn, 1975: 246 dalam Ardianto, Komala, Karlinah, 2015). 

Film pertama kali dirilis pada tahun 1903. Film yang diambil dari kisah nyata 

mengenai perampokan kereta besar-besaran yang terjadi di Amerika Serikat. Film 

tersebut berjudul “The Great Train Robbery” yang ditulis oleh Thomas A Edison 

dan di produseri oleh Edwin S. Porter. Film ini adalah film bergerak pertama yang 

dibuat meskipun masih hitam putih dan juga tanpa suara (Film Bisu) (Shirley, 

2010:175). 
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Dari catatan sejarah perfilman di Indonesia, film pertama yang diputar 

berjudul Lady Van Java yang diproduksi di Bandung pada tahun 1926 oleh David. 

Pada tahun 1927/1928 Krueger Corporation memproduksi film Eulis Atjih, dan 

sampai tahun 1930, masyarakat disuguhi film Lutung Kasarung, Si Conat dan 

Pareh. Film-film tersebut merupakan film bisu dan diusahakan oleh orang-orang 

Belanda dan Cina. 

Pada tanggal 6 Oktober 1945 lahirlah Berita Film Indonesia atau BFI. 

Bersamaan dengan pindahnya Pemerintahan RI dari Yogyakarta, BFI pun pindah 

dan bergabung dengan Perusahaan Film Negara, yang pada akhirnya berganti 

nama menjadi Perusahaan Film Nasional (Effendy, 1999: 201-202 dalam 

Ardianto, Komala, Karlinah, 2015). 

Pada tahun 1926 bioskop di Bandung diramaikan oleh film cerita lokal 

pertama yang berjudul “Loetoeng Kasaroeng”. Cerita yang diangkat darilegenda 

rakyat Jawa Barat, dan diproduksi oleh NV Java Film Company. Setelah sukses 

dengan film Loetoeng Kasaroeng NV Company meproduksi keduanya yang 

berjudl “Eulis Atjih” yang merupakan film dengan kisah drama modern yang 

pengambilan gambarnya juga dilakukan di Bandung. Kemudian ditahun 1928 

Wong bersaudara memproduksi film berjudul “Lily Van Java”. Film yang 

diproduksi saat itu merupakan film tanpa suara (film bisu) (Teguh, 2013:14).  

Film sendiri terdiri dari berbagai macam jenis, seperti :  

a. Film Dokumenter  
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Dokumenter adalah sebuatan untuk film pertama karya 

Lumiere bersaudara yang bercerita tentang sebuah perjalanan 

(travelogues) yang diproduksi pada tahun 1980 an. Film documenter 

menyajikan sebuah hal yang nyata (realita) melalui berbagai macam 

cara dan juga dibuat dengan berbagai macam tujuan. Film dokumenter 

dibuat dengan senyata mungkin. Dengan memadukan visual yang 

seakan nyata tanpa adanya settingan dan seakan benar-benar terjadi. 

Namun juga harus diakui bila film dokumenter selalu identic dengan 

tujuan penyebar informasi, Pendidikan dan juga propaganda bagi 

beberapa kelompok tertentu. Sebagai contoh film dokumenter yang ada 

di televisi National Geograpic dan Animal Planet (Effendi, 2009 : 3-4).  

b. Film Cerita Pendek (Short Films) 

Film cerita pendek adalah film yang berdurasi dibawah 60 

menit. Berbeda dengan film biasanya yang ditayangkan di bioskop 

dengan durasi diatas 60 menit. Dibanyak negara seperti Jerman, 

Australia, Kanada, dan Amerika Serikat film cerita pendek digunakan 

untuk eksperimen sebelum membuat film yang panjang. Jenis film ini 

banyak dihasilkan oleh para mahasiswa/i khususnya yang 

berkonsentrasi pada audio visual atau perfilman. Selain itu film pendek 

juga bias digunakan sekelompok untuk belajar dan berlatih membuat 

film pendek dahulu. Walau demekian, ada juga sekelompok orang yang 

kemudian dipasok pada televisi, atau bahkan diikutkan kedalam ajang 

festival film. Dari penjelasan diatas film pendek merupakan film dengan 
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durasi lebih pendek dari film bioskop, umumnya berdurasi dibawah 60 

menit (Effendy, 2009 : 4). 

c. Film Cerita Panjang (Feature-Length Films) 

Film cerita panjang adalah lawan dari film cerita pendek yang 

sudah dijelaskan diatas. Film cerita panjang memiliki durasi diatas 60 

menit, umumnya berdurasi 90-120 menit. Film cerita panjang sering kita 

temui dalam film-film yang diputar di bioskop (Effendy, 2009 : 4). 

Sebagai contoh adalah film “Ada Apa Dengan Cinta” salah 

film yang membuat dunia perfilman Indonesia menjadi lebih baik dari 

tahun sebelumnya yang berdurasi 112 menit.  

Macam-macam sifat pesan dalam film sebagai berikut :  

1. Verbal  

Sifat pesan dalam film ada dua yaitu verbal dan non verbal. 

Komunikasi verbal adalah sesuatu yang disampaikan oleh komunikator 

kepada komunikan dengan menggunakan symbol-simbol atau kata-kata 

baik, yang dinyatakan secara lisan maupun non lisan. Komunikasi verbal 

merupakan karakteristik manusia , dengan kata-kata manusia dapat 

menyampaikan beberapa arti yang dimaksudkan, kata juga dapat 

dimanipulasi untuk menyampaikan secar eksplisit sejumlah arti.  

Kata-kata dapat menjadikan individu menyampaikan ide sacara 

komprehensip dan tepat. Kata-kata memungkinkan pengiriman banyak 
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ide-ide melalui melalui gelombang udara kepada orang banyak. Kata-kata 

memungkinkan menyatakan perasaan dan pikiran yang memungkinkan 

dapat dibaca orang beberapa menit atau beberapa abad sesudahnya. 

Kemampuan menggunakan komunikasi verbal secara efektif 

adalah sangat penting.karena dengan adanya komunikasi verbal 

memungkinkan adanya pengidentifikasian tujuan, pengembangan strategi 

dan tingkah laku untuk mencapai tujuan.  

Komunikasi verbal dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :  

a. Komunikasi lisan yaitu suatu proses dimana seorang pembicara 

berinteraksi secara lisan terhadap komunikan untuk mempengaruhi 

tingkah laku penerima. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam 

bentuk percakapan interpersonal secara tatap muka, melalui telepon, 

radio dan lain sebagainya. 

b. Komunikasi tulisan yaitu: suatu keputusan yang disampaikan oleh 

komunikan melalui symbol-simbol yang dituliskan pada kertas atau 

tempat lain yang bisa dibaca, kemudian disampaikan pada orang 

dimaksudkan. Komunikasi tertulis ini bisa melalui surat, memo, buku 

petunjuk dan lain sebagainya. 

2. Non Verbal 

Sedangkan Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang 

menggunakan pesan-pesan nonverbal. Istilah nonverbal biasanya 
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digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-

kata terucap dan tertulis. Secara teoritis komunikasi nonverbal dan 

komunikasi verbal dapat dipisahkan. Namun dalam kenyataannya, kedua 

jenis komunikasi ini saling jalin menjalin, saling melengkapi dalam 

komunikasi yang kita lakukan sehari-hari.  

Klasifikasi pesan non verbal menurut Jalaludin Rakhmat (1994) 

sebagai berikut : 

a. Pesan kinesik. Pesan nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh 

yang berarti, terdiri dari tiga komponen utama: pesan fasial, pesan 

gestural, dan pesan postural. 

b. Pesan fasial menggunakan air muka untuk menyampaikan makna 

tertentu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa wajah dapat 

menyampaikan paling sedikit sepuluh kelompok makna: kebagiaan, 

rasa terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan, kemuakan, 

pengecaman, minat, ketakjuban, dan tekad. Leathers (1976) 

menyimpulkan penelitian-penelitian tentang wajah sebagai berikut: 

- Wajah mengkomunikasikan penilaian dengan ekspresi senang 

dan taksenang, yang menunjukkan apakah komunikator 

memandang objek penelitiannya baik atau buruk. 

- Wajah mengkomunikasikan berminat atau tak berminat pada 

orang lain atau lingkungan. 

- Wajah mengkomunikasikan intensitas keterlibatan dalam situasi 

situasi. 
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- Wajah mengkomunikasikan tingkat pengendalian individu 

terhadap pernyataan sendiri; dan wajah barangkali 

mengkomunikasikan adanya atau kurang pengertian. 

c. Pesan gestural menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti 

mata dan tangan untuk mengkomunikasi berbagai makna. 

d. Pesan postural berkenaan dengan keseluruhan anggota badan, makna 

yang dapat disampaikan adalah: 

- Immediacy yaitu ungkapan kesukaan dan ketidak sukaan 

terhadap individu yang lain. Postur yang condong ke arah yang 

diajak bicara menunjukkan kesukaan dan penilaian positif. 

- Power mengungkapkan status yang tinggi pada diri 

komunikator. Anda dapat membayangkan postur orang yang 

tinggi hati di depan anda, dan postur orang yang merendah. 

- Responsiveness, individu dapat bereaksi secara emosional pada 

lingkungan secara positif dan negatif. Bila postur anda tidak 

berubah, anda mengungkapkan sikap yang tidak responsif. 

e. Pesan proksemik disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. 

Umumnya dengan mengatur jarak kita mengungkapkan keakraban 

kita dengan orang lain. 

f. Pesan artifaktual diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, 

dan kosmetik. Walaupun bentuk tubuh relatif menetap, orang sering 

berperilaku dalam hubungan dengan orang lain sesuai dengan 

persepsinya tentang tubuhnya (body image). Erat kaitannya dengan 
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tubuh ialah upaya kita membentuk citra tubuh dengan pakaian, dan 

kosmetik. 

g. Pesan paralinguistik adalah pesan nonverbal yang berhubungan 

dengan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Satu pesan verbal 

yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan 

secara berbeda. 

2.4 Pesan Persahabatan dalam Film   

Persahabatan merupakan konsep social yang murni. Persahabatan menutut 

pemeliharaan dalam semua interaksinya. Interaksi dimana mengabaikan 

pemeliharaan biasanya akan mengganggu kelangsungan persahabatan. Seperti 

telah disebut di atas, umumnya persahabatan timbul karena kecenderungan adanya 

persamaan. Dua orang yang semula berhubungan sebagai teman biasa berkembang 

menjadi persahabatan karena adanya persamaan diantaranya berupa persamaan 

kesenangan, hobby, berpikir, keinginan atau cita-cita, nasib dan sebagainya (Abu 

Ahmadi, 2002:215). 

Pesan persahabatan dalam hal ini bias diartikan sebagai sebuah gagasan 

mengenai hubungan antara dua orang atau lebih yang dilandasi oleh tindakan dan 

kegiatan bersama untuk tujuan tertentu. Tujuan yang dibarengi oleh sebuah 

kesadaran untuk mencapainya secara bersama dengan menjalin sebuah 

persahabatan. Hal ini menunjukan bahwa tidak semua pertemanan bias berlanjut 

ke tahap persahabatan jika tidak satu frekuensi atau kesukaan dalam hal apapun 

yang didukung dengan segala dukungan fisik, ego, materi dan lain-lain. 
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Menurut Gottman & Parker yang dikutip John W. Santrock (dalam Dariyo, 

2004:130-131), disebutkan fungsi persahabatan setidaknya ada enam yaitu, 

kebersamaan, stimulasi kompentensi, dukungan fisik, dukungan ego, 

perbandingan social, dan keakraban / perhatian.  

2.5 Definisi Konseptual   

Devinisi konseptual adalah suatu batasan tentang sebuah konsep yang 

dipilih dan dipakai oleh peneliti. Dalam penelitian kuantitatif, konsep didefinisikan 

tersebut berupa variable-variabel atau kata kunci penelitian (Ardial, 2014:63). 

Dengan kata definisi konseptual, bertujuan untuk membatasi persoalan yang akan 

diteliti, seperti analisis isi, film secara luas dan pesan persahabatan sebagai mana 

yang tertera pada judul peneliti.  

1. Menurut Holsti analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat 

inferensi yang dilakukan secara objektif dan identifikasi sistematif dari 

karakteristik pesan (Eriyanto, 2011:15). 

2. Film merupakan kumpulan gambar yang bergerak dinamis yang direkam 

dengan kamera video mebentuk sebuah alur cerita yang dibuat dengan 

memasukan unsut seni dan untur komersil didalamnya. 

Film juga dapat diartikan sebagai lakon (cerita) dari gambar hidup atau gambar 

yang bergerak. Ada juga yang menyebut bahwa film sebagai media komunal, 

perpaduan berbagai unsur teknologi dan unsur-unsur kesenian bauk seni rupa, 

teater, sastra, arsitektur, dan juga seni music (Teguh, 2013 : 1-2). Film bukan 
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hanya sebagai media hiburan, melainkan media yang paling efktif untuk 

menyampaikan sebuah pesan (Teguh, 2013:7). 

3. Pesan dalam film adalah menggunakan mekanisme lambang – lambang yang 

ada pada pikiran manusia berupa isi pesan, suara, perkataan, percakapan dan 

sebagainya. 


