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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Komunikasi 

Pengertian umum dari komunikasi yaitu proses penyampaian pesan yang 

dilakukan komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. 

Deddy Mulyana

9 mengatakan, kata komunikasi atau communication dalam bahasa 

Inggris berasal dari kata Latin communis yang berarti “sama”, communico, 

communicatio, atau communicare yang berarti “membuat sama” (to make 

common).  

Model komunikasi yang dikemukaan oleh David K. Berlo dikenal 

dengan model SMCR, kepanjangan dari source (sumber), message (pesan), 

channel (saluran), dan receiver (penerima). Sumber adalah pihak yang 

menciptakan pesan baik sesorang ataupun suatu kelompok. Pesan adalah 

terjemahan dari gagasan ke dalam suatu kode simbolik dalam bentuk bahasa 

dan isyarat. Saluran merupakan media yang membawa pesan dan penerima 

adalah orang yang menjadi sasaran penyampaian pesan10. 

Menurut model Berlo, sumber data dan penerima pesan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti ketrampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, 

sistem sosial dan budaya. Pesan dikembangkan berdasarkan elemen, truktur, 

isi, perlakuan dan kode. Salurannya berhubungan dengan panca indra 

9 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 
hlm.41. 
10 Ibid, 140 
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melihat, mendengar, menyentuh, membaui dan merasa (mencicipi). Model 

ini lebih bersifat mempengaruhi karena hanya menjelaskan bagaimana 

proses komunikasi tersebut tanpa menjelaskan umpan balik. 

Seperti yang dijelaskan diatas, model Berlo tidak menjelaskan apa 

itu umpan balik karena model ini menyajikan komunikasi sebagai fenomena 

statis bukannya fenomena yang dinamis dan terus berubah-ubah. Lebih jauh 

lagi, umpan balik tidak dapat dirasakan langsung oleh pembicara (sumber) 

karena tidak terdapat pada alur penyampaian pesan. 

Model komunikasi yang dikemukakan oleh Berlo memiliki 

kesamaan dengan bagaimana proses komunikasi dari penyampaian pesan 

melalui media film. Karena penerima pesan tidak dapat menyampaikan 

pesan atau umpan balik secara langsung kepada penyampai pesan.  

2.2 Komunikasi Massa 

Perkembangan teknologi pada saat ini tidak lepas dengan 

perkembangan komunikasi yang ada di masyarakat sekarang. Berhubungan 

dengan komunikasi, tentu saja saling berkaitan dengan media yang 

digunakan untuk berkomunikasi. Salah satu perkembangan teknologi 

komunikasi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia yaitu media 

komunikasi massa. Media massa dalam komunikasi massa berbentuk  media 

cetak  (koran, majalah, tabloid, buku) dan media elektronik (televisi, radio, 

film). 
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Komunikasi massa juga memiliki ciri-ciri guna untuk membedakan 

dengan proses komunikasi lainnya. Wright11 mengutarakan bahwa 

komunikasi massa didefinisikan dalam tiga ciri-ciri, yaitu : 

a. Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relative 

besar, heterogen dan anonim. 

b. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan 

untuk mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara 

serempak dan sifatnya sementara. 

c. Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah 

organisasi yang komplek yang mungkin membutuhkan biaya 

yang besar. 

Satu definisi komunikasi massa yang dikemukakan oleh Michael W. 

Gambel dan Teri Kwal Gambel12, menurut mereka komunikator dalam 

komunikasi massa menggunakan media modern sebagai penyebar pesan 

kepada khalayak secara cepat dan luas menggunakan media surat kabar, 

majalah, televisi, film atau gabungan dari media tersebut. Komunikasi 

massa mendapatkan umpan balik yang bersifat tertunda, karena audience 

tidak dapat menyampaikan pendapatnya secara langsung. Kelebihan media 

yang digunakan oleh komunikasi massa yaitu tidak adanya hambatan ruang 

dan waktu. 

                                                             
11 Isti Nursih Wahyuni.,Komunikasi Massa, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 2 
12 Nurudin, op. cit., hlm. 8-9 
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Model komunikasi massa yang cocok dengan pernyataan diatas 

dimana umpan balik yang tertunda, dan tidak dapat dirasakan langsung oleh 

komunikator yaitu model komunikasi massa Black and Whitney13  

Gambar 2.1 Model Komunikasi menurut Black dan Whitney 

 

Sumber: Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, 2013, hlm 155 

Model ini kurang begitu  detail menampilkan elemen-elemen dalam 

komunikasi massa, misalnya model ini tidak memberikan peranan 

gatekeeper dalam proses komunikasi massa. Penggagas model ini 

memasukkan seorang sumbr yang dengan sengaja ingin mempengaruhi 

mass audience. Namun karena dalam model ini tidak melibatkan adanya 

gatekeeper, maka banyak gangguan yang terjadi pada saat proses 

penyampaian pesan sehingga dapat ditanggapi secara beragam oleh 

audience satu sama lain dan menimbulkan efek yang berlainan satu sama 

lain. 

                                                             
13 Ibid, 155 
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Model komunikasi massa diatas menunjukan bagaimana alur dari 

komunikasi yang terjadi ketika penonton menyaksikan sebuah film. Dengan 

tidak adanya gatekeeper ketika penonton menyaksikan film tersebut, maka 

pesan yang diterima oleh penonton bisa masing-masing berbeda. Sehingga 

efek yang didapat oleh penonton film akan berbeda pula antara satu dengan 

yang lain. 

2.3 Film 

Film secara umum terdiri dari dua unsur, yang pertama unsur naratif 

yang diartikan sebuah materi yang akan diolah dalam sebuah film, kedua 

unsur sinematik yang diartikan sebagai gaya untuk mengelolah sebuah 

film.Unsur naratif merupakan unsur yang berhubungan dengan aspek cerita 

film. Cerita dalam film dapat tersampaikan kepada penonton melalui akting 

dari tokoh, masalah, konflik, lokasi dll. Elemen-elemen tersebut saling 

berkesinambungan hingga menimbulkan peristiwa yang memiliki maksud 

dan tujuan. Seluruh jalinan peristiwa tersebut terikat dengan hukum 

kasualitas (sebab-akibat). Aspek kasualitas bersama unsur ruang dan waktu 

adalah elemen-elemen pokok pembentuk unsur naratif. 

Unsur sinematik merupakan unsur yang berhubungan dengan aspek-

aspek teknis dalam pembuatan film. Unsur sinematik dibagi menjadi empat 

yang pertama mise-en-scene adalah segala sesuatu yang muncul didalam 

layar kamera. Kedua sinematografi pengaturan pada gerak kamera dan 

filmnya serta hubungan kamera dengan objek yang diambil. Ketiga editing 

adalah transisi sebuah gambar (shot) lainnya.  Terakhir suara merupakan 

segala sesuatu yang dapat ditangkap dengan indera pendengar dari film. 
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Unsur-unsur diatas saling berkesinambungan sehingga menjadikan unsur 

sinematik secara keseluruhan. 

Sebagai industri (an industry), film adalah sesuatu yang merupakan 

bagian dari produksi ekonomi suatu masyarakat dan ia mesti dipandang dalam 

hubungannya dengan produk-produk lainnya. Sebagai komunikasi 

(communication), film merupakan bagian penting dari sistem yang digunakan 

]oleh para individu dan kelompok untuk mengirim dan menerima pesan (send 

and receive messages).14 

2.3.1 Sejarah Perfilman Dunia 

Awal penemuan film ditandai dengan adanya eksperimen 

terhadap kpnten dan bentuk inovasi teknologi, termasuk juga 

mengenai siapa yang akan menggunakan, mengontrol dan 

memanfaatkan hasil peneluan ini. Film pertama kali ditemukan pada 

abad ke-19 dan terus berkembang hingga saat ini. 

Film pertama kali dibuat dengan cara bagaimana agar bisa 

menangkap gerakan pada film. Setelah itu bagaimana cara untuk 

merekam dan menampilkan gambaran peristiwa dalam gambar 

tersebut. Film mempunyai satu unsur penting dalam tampilannya 

yaitu gambar. Teknologi kamera yang pada awalnya hanya mampu 

menangkap gambar berkembang terus menerus dengan kualitas dan 

inovasi yang berbeda. Pada tahun 1888, Thomas Edison, 

                                                             
14  Idy Subandy Ibrahim., Budaya Popouler Sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape Dan 

Mediascape Di Indonesia Kontemporer, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), hlm.190. 
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mengembangkan teknologi kamera dengan fungsi menangkap dan 

merekam gambar yang bergerak, bukan hanya memotret obyek 

diam. Setelah itu munculah inovasi baru dari Lumiere bersaudara 

untuk menampilkan film pada layar.  

Pada era ini film masih ditampilkan hitam putih tanpa adanya 

audio. Yang dilakukan untuk mendukung audio dalam pemutaran 

film kala itu adalah adanya pemain music yang langsung mengiringi 

sepanjang pertunjukan film. Sebuah film karya Edwin S. Poter yang 

berjudul The Great Train Robbery menjadi film cerita pertama 

kalinya, penonton dikejutkan dan merunduk ketika adegan 

perampok menembakan pistol kearah kamera. Tokoh lainnya, 

Edison dan Biograph yang membuat teknologi baru pada kamera 

dan proyektor. Teknologi ini akan menggabungkan paten-paten 

untuk dibangun kedalam satu bentuk standar gambar yang bergerak.

 Produser independen saat itu mulai memindahkan produksi 

film mereka dari New York ke Hollywood, California. Mulai tahun 

1915, Hollywood menjadi pusat industry perfilman dunia. Di 

periode tahun 1915 ini juga muncul seorang sutradara film, D. W 

Griffth dengan kreasi bentuk film dan teknis yang lebih inovatif. 

Film dramanya yang cukup kontroversial dikenal dengan judul 

‘Brith of Nation’. Disini ia menampilkan produksi luar ruang yang 

sangat baik khususnya dalam adegan pertarungan. Film ini adalah 

film pertama kali yang berdurasi 90 menit. 
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2.3.2 Film sebagai Media Komunikasi Massa 

Film merupakan salah satu media komunikasi massa. Perkembangan 

film dari abad ke-19 mulai mendapatkan perhatian bagi masyarakat, 

meskipun tema dan cerita yang ditawarkan masih sederhana. Film 

merupakan bentuk reflektifitas dari realitas kehidupan manusia. Sehingga 

film banyak mengambil latar, karakter tokoh dll sesuai dengan kehidupan 

yang ada di sekitar kita meskipun tidak semua nyata adanya. Film sebagai 

media massa merupakan media yang digunakan sebagai media 

pembelajaran pada konteks pendidikan, pelestarian budaya, hiburan dan 

ekonomi.  

Berkaitan dengan keempat elemen diatas, pembelajaran dalam 

konteks pendidikan bertujuan agar penonton dapat mengambil pesan-pesan 

moral yang menghasilkan pribadi yang lebih baik. Karena sejatinya film 

merupakan media massa yang memebrikan efek pengaruh perubahan bagi 

penontonnya. Perubahan pola pikir, perubahan sikap, perubahan sudut 

pandang dll, begitulah efek dari sebuah media massa film terhadap 

kehidupan manusia. 

Film yang dikemas dengan konten-konten hiburan sehingga 

penonton dapat mencerna pesan-pesan yang disampaikan dengan sederhana. 

Berbeda dengan media massa yang lain, seperti koran tidak banyak orang 

menikmati pesan-pesan moral yang disampaikan seiring berkembangnya 

teknologi saat ini. 



16 
 

McQuail menyebutkan15 ada 3 damapak yang didapatkan ketika film 

sebagai media massa, dampak yang akan dirasakan oleh penonton 

diantaranya: 

1. Film digunakan senabagai media propaganda dimana 

menurut jangkauannya yang sangat luas untuk tujuan 

nasional dan kebangsaan. 

2. Berkembangnya sekolah-sekolah seni perfilman 

3. Semakin meningkat pembuatan film dokumenter karena 

film ini memiliki daya tarik bagi masyarakat minoritas dan 

memiliki elemen realitas yang kuat. 

Film memberi dampak pada setiap penontonnya, baik itu 

dampak positif maupun dampak negatif. Melalui pesan yang 

terkandung di dalamnya, film mampu memberi pengaruh bahkan 

mengubah dan membentuk karakter penontonnya. 

2.3.3 Film sebagai Kajian Semiotik 

Film adalah transformasi atau bentuk lain dari gambaran-gambaran 

kehidupan manusia. Kehidupan manusia penuh dengan simbol yang 

mempunyai makna dan arti berbeda, melalui simbol-simbol tersebut film 

memberikan makna tersendiri melalui bahasa visualnya. Tidaklah 

mengherankan bahwa film merupakan bidang kajian penerapan semiotika, 

film dibangun dengan tanda-tanda tesebut termasuk sebagai sistem tanda 

yang bekerjasama dalam rangka mencapai efek yang diharapkan. 

                                                             
15 Denis McQuail, op. cit., hlm. 35-36 
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Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-

hal yang tersembunyi dibalik sebuah tanda (teks, iklan, berita), karena 

sistem tanda sifatnya sangat kontekstual dan bergantung pada pengguna 

tanda tersebut. Pemikiran pengguna tanda merupakan hasil pengaruh dari 

berbagai konstruksi sosial dimana pengguna tanda tersebut berada (Danesi, 

2010:7).16 

Film menjadi media yang menarik untuk dijadikan bahan kajian 

yang mempelajari berbagai hal didalamnya. Kajian terhadap film dilakukan 

karena film memberikan kepuasan dan arti tentang budaya maupun 

lingkungannya. Terdapat hubungan antara imej film dengan penikmat film. 

Langkah yang dapat dilakukan dalam mengkaji film adalah dengan 

menganalisis bahasa film sehingga dapat menghasilkan makna. 

2.3.4 Teknik Pengambilan Gambar 

Pengambilan gambar atau perlakuan kamera juga merupakan 

salah satu hal yang penting dalam proses penciptaan visualisasi 

simbolik yang terdapat dalam film, dimana proses tersebut akan 

dapat mempengaruhi hasil gambar yang diinginkan. Dalam 

pengambilan gambar dalam film dibagi menjadi 2 macam yaitu 

berdasarkan sudut pengambilan gambar (angel) dan berdasarkan 

jarak penggambilan gambar (shot).17 

1. Sudut pengambilan gambar (angel) 

                                                             
16 Marcel Danesi, Pesan, Tanda, dan Makna: Buku Teks Besar Mengenai Semiotika dan Teori 
Komunikasi.,(Yogyakarta: Jalasutra,2010), hlm.7 
17 Askurifai Baskin, Membuat Film Indie itu Gampang, (Bandung: Penerbit Kanisius, 2003), hlm. 32 
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Sudut pengambilan gamabr atau angle kamera dibedakan menurut 

karakteristik dari gambar yang dihasilkan ada 3, yaitu : 

a. Straight Angle, yaitu sudut pengambilan gambar yang normal, 

biasanya ketinggian kamera setinggi dada dan sering 

digunakan pada acara yang gambarnya tetap. Mengesankan 

situasi yang normal, bila pengambilan straight angle secara 

zoom in menggambarkan ekspresi wajah obyek atau pemain 

dalam memainkan karakternya, sedangkan pengambilan 

straight angle secara zoom out menggambarkan secara 

menyeluruh ekspresi gerak tubuh dari obyek atau pemain. 

b. Low Angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat yang 

letaknya lebih rendah dari obyek. Hal ini membuat seseorang 

nampak kelihatan mempunyai kekuatan yang menonjol dan 

akan kelihatan kekuasaannya. 

c. High Angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat yang 

lebih tinggi dari obyek. Hal ini akan memberikan kepada 

penonton sesuatu kekuatan atau rasa superioritas. 

2. Jarak penggambilan gambar (shot) 

a. Extreme Long Shot (ELS) 

Merupakan jarak kamera yang paling jauh dari obyeknya. 

Wujud fisik manusia nyaris tidak tampak. Teknik ini untuk 

menggambarkan sebuah obyek yang sangat jauh atau 

panorama yang luas. 
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b. Long Shot (LS) 

Pada jarak ini tubuh fisik manusia telah tampak jelas namun 

latar belakang masih dominan. Shot ini seringkali digunakan 

sebagai establishing shot, yakni shot pembuka sebelum 

digunakan shot-shot yang berjarak lebih dekat. 

c. Medium Long Shot (MLS) 

Pada jarak ini tubuh manusia terlihat dari bawah lutut sampai 

ke atas. Tubuh fisik manusia dan lingkungan sekitar relatif 

seimbang. 

d.  Medium Shot (MS) 

Pada jarak ini memperlihatkan tubuh manusia dari pinggang 

ke atas. Gestur serta ekspresi wajah mulai tampak. Sosok 

manusia mulai dominan dalam frame. 

e. Medium Close Up (MCU) 

Pada jarak ini memperlihatkan tubuh manusia dari dada ke 

atas. Sosok tubuh manusia mendominasi frame dan latar 

belakang tidak lagi dominan. Adegan percakapan normal 

biasanya menggunakan jarak medium close-up. 

f. Close-up (CU) 

Umumnya memperlihatkan wajah, tangan, kaki, atau sebuah 

obyek kecil lainnya. Teknik ini mampu memperlihatkan 
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ekspresi wajah dengan jelas serta gestur yang mendetil. Close-

up biasanya digunakan untuk adegan dialog yang lebih intim. 

g. Extreme Close-up (ECU) 

Pada jarak terdekat ini mampu memperlihatkan lebih mendetil 

bagian dari wajah, seperti telinga, mata, hidung, dan lainnya 

atau bagian dari sebuah obyek. 

2.3.5 Pengertian dan Fungsi Genre Film 

Istilah genre berasal dari bahasa Perancis yang bermakna 

“bentuk” atau “tipe”. Dalam film, genre dapat didefinisikan sebagai 

jenis atau klasifikasi dari sekelompok film yang memiliki karakter 

atau pola sama (khas) seperti setting, isi dan subyek cerita, tema, 

struktur cerita, aksi atau peristiwa, periode, gaya, situasi, ikon, mood, 

serta karaker. Klasifikasi tersebut menghasilkan genre-genre populer 

seperti aksi, petualangan, drama, komedi, horor, western, thriller, 

film noir, roman dan sebagainya. 18 

Fungsi utama genre adalah untuk memudahkan klasifikasi 

sebuah film. Sejak awal diprosuksinya film hingga kini mungkin 

terdapat jutaan hasil dari produksi tersebut. Genre membantu untuk 

memilah film-film tersebut sesuai spesifikasinya. Selain membantu 

penonton untuk memilih genre juga membantu penonton sebagai 

antisipasi terhadap film yang akan ditonton. 

                                                             
18  Himawan Pratista, Memahami Film, (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2008), hlm. 10. 
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2.3.6 Klasifikasi Genre 

Variasi genre sendiri jumlahnya bisa mencapai ratusan. 

Kebanyakan film merupakan kombinasi dari beberapa genre 

sekaligus. Kombinasi dalam sebuah film sering diistilahkan genre 

hibrida (campuran).19 Meskipun film kebanyakan terdiri dari 

beberapa genre, film tetap memiliki satu atau dua genre yang 

dominan. 

Genre-genre besar hingga kini telah mencapai puluhan. Bisa 

dikatakan dalam sebuah film setidaknya mengandung satu genre 

induk primer namun lazimnya adalah kombinasi dari beberapa 

genre.20 Berikut macam-macam dari klasifikasi genre : 

Tabel 2.1 Skema Genre Induk Primer dan Sekunder 

Genre Induk Primer 

1. Aksi 

2. Drama 

3. Epik Sejarah 

4. Fantasi 

5. Fiksi-ilmiah 

6. Horor 

7. Komedi 

8. Kriminal dan Gangster 

9. Musikal 

10. Petualangan 

11. Perang 

12. Western  

Genre Induk Sekunder 

1. Bencana 

2. Biografi 

3. Detektif 

4. Film noir 

5. Melodrama 

6. Olahraga 

7. Perjalanan 

8. Roman 

9. Superhero 

10. Supernatural 

11. Spionase 

12. Thriller 

                                                             
19 Ibid, 11 
20 Ibid, 13 
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Sumber: Himawan Pratista,  Memahami Film, 2008, hlm. 13 

a. Genre Induk Primer 

Genre induk primer merupakan genre-genre pokok yang 

telah ada populer sejak awal perkembangan sinema era 1990-an 

hingga 1930-an. 

Aksi 

 . Film bergenre aksi berhubungan dengan adegan-adegan 

aksi fisik, menegangkan, berbahaya, nonstop dengan tempo 

cerita yang cepat. Genre aksi adalah salah satu genre yang paling 

adaptif dengan lainnya. Genre ini mampu berkombinasi dengan 

semua genre induk, seperti petualangan, thriller, kriminal, fiksi-

ilmiah, drama, komedi, perang, pantasi dan bencana. 

Drama 

 Film drama umumnya berhubungan dengan tema, cerita, 

setting, karakter serta suasana yang memotret kehidupan nyata. 

Kisahnya sering kali menggugah emosi, dramatik, dan mampu 

menguras air mata penontonnya. Tema umumnya mengangkat 

isu-isu sosial baik di masyarakat dan di keluarga. 

Epik sejarah 

 Genre ini umumnya mengambil tema periode masa silam 

(sejarah) dengan latar sebuah kerajaan, peristiwa atau tokoh 

besar yang terjadi, mitos atau legenda. Genre biografi 

merupakan pengembangan dari genre epik sejarah. 

Fantasi 
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 Film fantasi berhubungan dengan tempat, peristiwa, serta 

karakter yang tidak nyata. Film fantasi berhubungan dengan 

unsur magis, mitos, negeri dongeng, imajinasi, halusinasi, serta 

alam mimpi. Genre fantasi biasanya bersinggungan dengan 

genre fiksi-ilmiah, petualangan, supernatural dan horor. 

Fiksi Ilmiah 

 Fiksi ilmiah berhubungan dengan masa depan, perjalanan 

angkasa luar, percobaan ilmiah, penjelajahan waktu, invasi atau 

kehancuran bumi. Genre film fiksi ilmiah mampu berkombinasi 

dengan genre apapun seperti aksi, petualangan, fantasi, drama, 

horor, film noir, western, dan komedi. 

Horor 

 Film horor memiliki tujuan utama memberikan efek takut, 

kejutan serta teror yang mendalam bagi penontonnya. Film horor 

biasanya berkombinasi dengan genre supernatural, fiksi-ilmiah, 

serta thriller. 

Komedi 

 Komedi adalah genre film yang tujuan utamanya memancing 

tawa penontonnya. Film komedi biasanya berupa drama ringan 

yang melebih-lebihkan aksi, situasi, bahasa hingga karakternya. 

Film komedi secara umum dibagi menjadi dua jenis yakni 

komedi situasi dimana unsur komedi menyatu dengan cerita, 

serta komedi lawakan yang berhubungan dengan unsur komedi 

bergantung pada figur komedian. 
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Kriminal dan Gangster 

 Film-film kriminal dan gangster berhubungan dengan aksi-

aksi kriminal seperti, perampokan bank, pencurian, pemerasan, 

perjudian, pembunuhan, persaingan antar kelompok bawah 

tanah yang bekerja di luar sistem hukum. Ciri khas aksinya 

adalah menggunakan tongkat pemukul, senapan mesin, serta 

bom mobil. 

Musikal 

 Genre film musikal adalah film yang mengkombinasi unsur 

musik, lagu, tari serta gerak koreografi. Lagu-lagu dan tarian 

biasanya mendominasi sepanjang film dan biasanya menyatu 

dengan cerita. 

Petualangan 

 Film petualangan berkisah tentang perjalanan, eksplorasi 

atau ekspedisi ke suatu wilayah asing yang belum pernah 

tersentuh. Film-film petualangan sering kali berkombinasi 

dengan genre aksi, epik sejarah, fantasi, fiksi ilmiah, serta 

perang. 

Perang 

 Genre perang mengngkat tema kengerian serta teror yang 

ditimbilkan oleh aksi perang. Film-film perang umumnya 

menampilakan adegan pertempuran seru. Genre film perang 

sangat mudah berkombinasi dengan genre drma, fiksi-ilmiah, 

western, petualangan, roman, thriller, komedi serta epik sejarah. 
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Western 

 Western adalah sebuah genre orisinil milik Amerika. Tema 

film western umumnya seputar konflik antar pihak baik dan 

jahat. Setting sering kali menampilkan kota kecil, bar,padang 

gersang, sungai, rel kereta api, pohon kaktus, ranch atau 

peternakan serta perkampungan suku indian. 

b. Genre Induk Sekunder 

Genre induk sekunder adalah genre-genre besar dan populer 

yang merupakan pengembangan atau turunan dari genre induk 

primer. Genre induk sekunder memiliki ciri-ciri karakter yang 

lebih khusus dibandingkan dengan genre induk primer. 

Bencana 

 Film-film bencana (disaster) berhubungan dengan tragedi 

atau musibah baik skala besar maupun kecil yang mengancam 

jiwa banyak manusia. Secara umum bencana dibagi menjadi dua 

jenis, bencana alam dan bencana buatan manusia. 

Biografi 

 Biografi secara umum merupakan pengembangan dari genre 

drama dan epik sejarah. Film biografi menceritakan tentang 

kisah nyata dari seorang tokoh baik dari masa lalu ataupun masa 

kini. Film biografi biasanya menceritakan tentang kisah 

perjalanan hidup seorang tokoh atau keterlibatan tokoh terhadap 

suatu peristiwa besar. 
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Detektif 

 Genre detektif merupakan pengembangan dari genre 

kriminal dan gangster dan lebih populer pada era klasik daripada 

kini. Inti cerita umunya berpusat pada sebuah kasus krimnal 

pelik yang belum terselesaikan  

Film Noir 

 Film Noir yang bermakna “gelap” merupakan turunan dari 

genre kriminal dan gangster yang mulai populer pada awal 

dekade 1940-an hingga akhir 1950-an. Film noir merupakan 

genre dengan pendekatan tema serta sinematik yang paling unik 

ketimbang genre-genre lainnya. 

Melodrama 

 Melodrama merupakan pengembangan dari genre drama 

yang juga sering diistilahkan opera sabun atau film “cengeng” 

(menguras air mata). Melodrama menggunakan cerita yang 

mampu menggugah emosi penontonnya secara mendalam 

dengan dukungan unsur “melodi” (ilustrasi musik). Sasaran film 

melodrama umumnya ditujukan untuk penonton wanita dan 

keluarga. 

Olahraga 

 Film olahraga mengambil kisah seputar aktifitas olahraga, 

baik atlet, pelatih, agen amupun ajang kompetensinya sendiri. 
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film olahraga biasanya diadaptasi dari kisah nyata baik biografi 

maupun sebuah peristiwa olahraga besar. 

Perjalanan 

 Seperti halnya western, genre perjalanan atau sering 

diistilahkan road films merupakan genre khas milik Amerika 

yang sangat populer di era klasik. Film perjalanan sering 

bersinggungan dengan genre aksi, drama serta petualangan. 

Genre ini biasanya mengisahkan perjalanan darat (umunya 

menggunakan mobil) jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain 

dengan atau tanpa tujuan tertentu. 

Roman 

 Roman seperti halnya melodrama merupakan 

pengembangan dari genre drama. Film roman lebih memuaskan 

cerita pada masalah cinta, baik kisah percintaannya sendiri 

maupun pencarian cinta sebagai tujuan utamanya. 

Superhero 

 Superhero adalah sebuah genre fenomenal yang merupakan 

perpaduan antara genre fiksi-ilmiah, aksi, serta fantasi. Film 

superhero adalah kisah klasik perseteruan antara sisi baik dan 

sisi jahat, yakni kisah kepahlawanan sang tokoh super dalam 

membasmi kekuatan jahat. 

Supernatural 
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 Film-film supernatural berhubungan dengan makhluk-

makhluk seperti hantu, roh halus, keajaiban serta kekuatan 

mental seperti membaca pikiran, masa depan, masa lalu, 

telekinesis, dan lainnya. Film-film supernatural sangat mudah 

bersinggungan dengan genre seperti horor, fantasi dan fiksi-

ilmiah. 

Spionase 

 Spionase atau agen rahasia adalah satu genre populer 

kombinasi antara genre aksi, petualangan, thriller, serta politik 

dengan karakter utama seorang mata-mata atau agen rahasia. 

Filmfilm spionase umunya mengambil lokasi cerita di berbagai 

wilayah dan kota di seluruh dunia. 

Thriller 

 Film thriller memiliki tujuan utama memberi rasa 

ketegangan, penasaran, ketidakpastian, serta ketakutan pada 

penontonnya. Alur cerita film thriller sering kali berbentuk aksi 

nonstop, penuh misteri kejutan, serta mampu mempertahankan 

intensitas ketegangan hingga klimaks filmnya. 

  Berdasarkan macam-macam genre di atas dalam film 

dokumenter A Taxi drivers termasuk kedalam film yang mempunyai 

genre hibrida (campuran). Terdapat kombinasi dari beberapa genre 

seperti biografi, aksi, dan drama. Setiap film yang memiliki genre film 
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hibrida memiliki salah satu genre dominan, dalam film A Taxi Drivers 

memilki genre dominan yaitu biografi. 

Genre biografi dimana film tersebut menceritakan tentang 

pengalaman hidup seorang wartawan dan supir taksi pada masa tahun 

1980-an. Dalam film ini juga terdapat adegan dimana pertengkaran 

warga dan tentara yang masuk kedalam genre aksi. Genre drama pada 

film A Taxi Drivers yang fokus pada bagaimana kehidupan nyata yang 

dijalani oleh tokoh-tokoh karakter film sehingga dapat menguras 

perasaan penontonnya. 

c. Film Dokumenter 

Film Dokumenter memiliki kunci utama yaitu penyajian fakta yang 

berhubungan dengan tokoh, peristiwa dan lokasi yang nyata. Menurut 

kamus besar bahasa Indonesia21 dalam pengertian film dijelaskan pula arti 

dari dokumenter 

“dokumentasi dalam bentuk film mengenai suatu peristiwa 

bersejarah atau suatu aspek seni budaya yang mempunyai makna 

khusus agar dapat menjadi alat penerang dan alat pendidikan” 

Film dokumenter memiliki struktur yang sederhana dengan tujuan 

agar memudahkan penonton untuk memahami dan mempercayai fakta-

fakta yang disajikan. Film dokumenter dibuat dengan memiliki berbagai 

maksud dan tujuan seperti sebagai media informasi atau berita, biografi, 

                                                             
21 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1989), hlm. 242 . 
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pengetahuan, pendidikan, sosial, ekonomi, politik (propaganda), dan lain 

sebagainya.  

Di Indonesia film dokumenter kebanyakan hasil karya dari 

sutradara Hanung Bramantyo, dokumenter bertema biografi dari para 

pahlwan dan pemimpin-pemimpin terdahulu Indonesia. Hingga saat ini 

film dokumenter yang selalu diputar setiap tahunnya adalah “Penumpasan 

Pengkhianatan G 30 S PKI”. Film ini dirilis pada tahun 1984 sebagai film 

domestik pertama yang dirilis secara komersial tentang peristiwa yang 

terjadi pada tahun 1965. 

2.4 Pesan Moral dalam Film 

Moral dalam kamus bahasa Indonesia berarti baik buruk yang 

diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban. Moral merupakan 

batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai-nilai baik atau buruk, benar 

atau salah. Kata moral berasal dari bahasa latin Mores. Mores berasal dari 

kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Dengan demikian, 

moral bisa diartikan sebagai ajaran kesusilaan22. 

Manusia dikatakan bermoral apabila memiliki sikap dan sifat yang 

bertingkah laku baik. Menurut Achmad Charris Zubair23 manusia memiliki 

moral ketika mereka sadar akan adanya norma yang berlaku, berkata dengan 

baik, selalu bertindak sesuai dengan moral yang baik. Namun tidak jarang 

pengertian baik dan buruk itu sendiri dalam hal-hal tertentu bersifat relatif. 

Artinya, suatu hal yang dipandang baik oleh satu atau bangsa pada 

                                                             
22 Nurudin, op. cit., 242 
23 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 94-95. 
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umumnya, belum tentu sama bagi orang lain atau bangsa lain. Pandangan 

seseorang tentang moral biasanya diperngaruhi oleh pandangan hidup 

bangsanya. 

Pesan moral adalah pesan yang berisi tentang ajaran atau pendidikan 

mengenai baik buruknya perbuatan, sikap dan kewajiban; ajaran atau 

pendidikan kesusilaan, budi pekerti yang baik dan adat sopan santun yang 

dapat diambil dari berbagai macam cerita atau sejarah24 

Jenis dan wujud dari pesan moral itu sendiri dapat mencakup 

masalah yang bisa dikatakan bersifat tak terbatas. Bisa juga mencakup 

seluruh persoalan hidup dan kehidupan, seluruh persoalan yang 

menyangkut harkat dan martabat manusia. Secara garis besar persoalan 

hidup dan kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi : 

a. Hubungan manusia dengan diri sendiri 

b. Hubungan manusia dengan manusia lain 

c. Hubungan manusia dalam lingkup sosial dan lingkungan alam 

d. Hubungan manusia dengan Tuhannya 

Persoalan manusia dengan dirinya sendiri dapat bermacam-macam 

jenis dan tingkat intensitasnya. Hal itu tentu saja tidak lepas dari kaitannya 

dengan persoalan hubungan antarsesama dengan Tuhan. Berhubungan juga 

dengan masalah-masalah seperti eksistensi diri, harga diri, percaya diri, rasa 

                                                             
24 Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: MODERN ENGLISH PRESS, 1991), 
hlm. 995 



32 
 

takut, rindu, dendam, kesepian dan lain-lain yang bersifat melibatkan ke 

dalam diri dan kejiwaan seorang individu. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pesan yang 

disampaikan melalui sebuah film kepada khalayak yaitu pesan yang 

mengandung nilai-nilai moral. Pesan moral tentang ajaran baik buruknya  

perbuatan dan kelakuan yang disampaikan oleh penulis naskah film kepada 

penontonnya. Pada dasarmya tujuan dari penyampaian pesan moral dalam 

film dapat menjadi bentuk pembelajaran bagi penonton dan pendengarnya. 

Pesan moral dalam film disampaikan oleh pemeran film melaui nada 

berbicara, ekspresi wajah hingga teknik pengambilan gambar yang 

memberikan efek pada penikmat film tersebut.  

2.5 Pengertian Semiotika 

Semiotika merupakan ilmu kajian yang berhubungan dengan tanda-

tanda. Kata semiotika berasal dari bahasa Yunani, semeion yang berarti 

“tanda” atau seme yang berarti “penafsir tanda”25. Semiotika menurut 

Saussure26, semiologi merupakan sebuah ilmu  yang menkaji kehidupan 

tanda-tanda di tengah masyarakat dan demikian menjadi bagian dari disiplin 

psikologi sosial. 

Aliran semiotik dipelopori oleh dua orang ahli yang pertama 

Ferdinand de Saussure (1857-1913) berasal dari Swiss seorang ahli bahasa 

menyatakan padangannya bahwa ilmu pengetahuan yang membahas tentang 

tanda yang disebutnya semiologi. Kedua yait Charles Sander Pierce (1839-

                                                             
25 Alex Sobur A, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarys, 2013), hlm. 16 
26 Ibid, 12 
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1914) seorang filsuf berasal dari Amerika menyebutkan ilmu pengetahuan 

tanda disebutnya semiotik27.  

Sebenarnya pengertian dari semiotika maupun semiologi memiliki 

pengertian yang hampir mirip, dimana sama-sama mengacu pada ilmu 

tentang tanda. Hanya yang membedakan menurut Hawkes28 bahwa istilah 

semiologi biasanya digunakan di Eropa, sementara semiotika cenderung 

dipakai oleh mereka yang berbahasa Inggris. 

Teori Saussure29 adalah prinsip yang mengatakan bahwa bahasa itu 

adalah suatu sistem tanda, dan setiap tanda itu tersusun dari dua bagian yaitu 

signifier (penanda) dan signified (petanda). Semiotika menurut Sobur30 

adalah suatu ilmu analisis untuk mengkaji tanda, dalam istilah Barthes 

semiologi pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan 

memaknai hal-hal. Memaknai dalam hal ini tidak dapat dicampur adukkan 

dengan mengkomunikasikan. 

Pada saat ini setidaknya dikenal ada sembilan macam semiotik, 

yaitu31: 

1. Semiotik analitik, yakni semiotik yang menganalisis sistem 

tanda. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan 

makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang 

mengacu pada objek tertentu. 

                                                             
27 Alex Sobur B, Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, 
dan Analisis Framing, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 96. 
28 Alex Sobur A, loc. cit 
29 Ibid, 46 
30 Ibid, 15 
31 Alex Sobur B, op. cit. 100-101 
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2. Semiotik deskriptif, yakni semiotik yang memperhatikan 

sistem tanda yang dapat kita alami sekarang. 

3. Semiotik faunal (zoosemiotic), yakni semiotik yang khusus 

memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. 

4. Semiotik kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah 

sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan msayarakat 

tertentu. 

5. Semiotik naratif, yakni semiotik yang menelaah sistem tanda 

dalam naradi yang berwujud mitos dan cerita lisan yang 

dikenal dengan nilai-nilai kultural sangat tinggi. 

6. Semiotik natural, yakni semiotik yang khusus menelaah 

sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. 

7. Semiotik normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah 

sistem tanda yang dihasilkan manusia yang berwujud norma-

norma. 

8. Semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah 

sistem tanda yang dihasilkan manusia yang berwujud 

lambang, baik lambang dalam bentuk kata atau kalimat. 

9. Semiotik struktural, yakni semiotik yang menelaah sistem 

tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. 
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2.5.1 Semiotika Roland Barthes 

Teori semiotika Roland Barthes diturunkan dari teori yang 

dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Menurut Saussure kajian 

ilmu semiotika adalah32 

“sebuah ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di 

tengah masyarakat dan dengan demikian, menjadi bagian 

dari displin psikologi sosial” 

Semiotik menjadi pendekatan penting dalam teori media 

pada akhir tahun 1960-an, sebagai hasil karya Roland Barthes. Dia 

menyatakan bahwa semua objek kultural dapat diolah secara 

tekstual. Teks yang dimaksud Roland Barthes adalah dalam arti luas. 

Teks tidak hanya berarti berkaitan dengan aspek liguistik saja. 

Semiotik dapat meneliti teks di mana tanda-tanda terkodifikasi 

dalam sebuah sistem. Dengan demikian, semiotik dapat meneliti 

bermacam-macam teks seperti berita, film, iklan, fashion, fiksi, puisi 

dan drama.33 

Roland Barthes memiliki  pendapat sederhana yaitu 

bilamana orang menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan 

maksudnya maka hal ini dapat diasumsikan sebagai retak dalam 

                                                             
32 Alex Sobur A, loc. cit. 
33 Ibid, 123 
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teks.34 Beberapa gejala retak dalam teks seperti berbicara tentang 

satu hal secara berulang kali, misalnya seperti penggunaan majas. 

Roland Barthes menjelaskan konsep kedua dengan sistem 

penanda (signifier) dan petanda (signfied) yang menjelaskan makna 

denotasi dan konotasi. Denotatif menurut Barthes merupakan sistem 

pemaknaan yang pertama atau makna yang paling nyata dari suatu 

tanda dan konotatif Barthes menjelaskan interaksi yang terjadi ketika 

tanda bertemu dengan emosi atau perasaan dari pembaca serta nilai-

nilai kebudayaan.  

Barthes melihat adanya aspek lain yang berkaitan dengan 

makna denotasi dan konotasi yaitu mitos. Mitos merupakan sistem 

pemaknaan tataran ke-dua, setelah adanya sistem tanda, penanda dan 

petanda, jadi ketika tanda tersebut akan menjadi penanda baru maka 

akan memiliki petanda baru yang menghasilkan adanya tanda yang 

baru. Mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau 

memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam35. 

Kesimpulannya ketika makna tersebut memilki makna denotasi 

maka akan berkembang menjadi makna konotasi, maka makna 

konotasi tersebut akan menjadi mitos.  

                                                             
34 Anang Hermawan, “SESUDUT SEMIOTIK: Sebuah Tawaran Pemaknaan Berita”, Abunavis’s 
Weblog, diakses dari  https://abunavis.wordpress.com/2008/01/03/sesudut-semiotik-sebuah-
tawaran-pemaknaan-berita/, pada tanggal 08 Mar. 19 pukul 20.03 
35 Alex Sobur B, op. cit., hlm. 128 

https://abunavis.wordpress.com/2008/01/03/sesudut-semiotik-sebuah-tawaran-pemaknaan-berita/
https://abunavis.wordpress.com/2008/01/03/sesudut-semiotik-sebuah-tawaran-pemaknaan-berita/
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Gambar 2.2 Signifikasi Dua Tahap Barthes 

  Sumber: Sobur, Alex, Analisis Teks Media Suatu Pengantar Analisis 

Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing, 2015, hlm. 127 

Danesi menjelaskan bahwa makna denotatif bukanlah sesuatu yang 

bisa dipastikan dengan tepat. Makna ini adalah generalisasi. Detil-detilnya 

berbeda dari satu medium ke medium lainnya, tetapi kualitas umum yang 

terkait masih tetap ada. 

Konotasi adalah mode operatif dalam pembentukan dan penyandian 

teks-teks kreatif. Dan tentu saja, semua teks dan genre media massa 

didasarkan atas konotasi, karena semuanya dirancang untuk 

membangkitkan makna yang signifikan secara budaya. Konotasi itu cukup 

kuat karena membangkitkan perasaan dan persepsi tentang segala 

sesuatu.36 

                                                             
36 Marcel Danesi, op. cit., hlm.15 
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Dalam bukunya Christomy37 menyatakan, bagi Barthes, mitos 

adalah sistem semiologis urutan kedua atau metabahasa. Mitos adalah 

bahasa kedua yang berbicara tentang bahasa tingkat pertama (penanda dan 

petanda) yang membentuk makna denotatif menjadi penanda pada urutan 

kedua pada makna mitologis konotatif. 

Barthes mendefinisikan mitos dengan merujuk kepada teori 

tingkatan kedua sistem tanda. Mitos ditemukan pada tingkatan kedua tanda 

atau pada level konotasi. Barthes membuat perbedaan antara denotasi dan 

konotasi. Denotasi digambarkan sebagai makna harafiah, sedangkan 

konotasi adalah makna parasitis dimana tanda historis berubah menjadi 

tanda  atau “mitos” yang dinaturalkan. Terdapat kemungkinan untuk 

membaca tingkatan penandaan, baik yang muncul dipermukaan maupun 

yang ada dibalik tanda. 

2.6 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana 

pesan moral yang terkandung dalam bentuk tanda pada film “A Taxi 

drivers”. Dalam penelitian ini, akan meniliti unsur-unsur tanda pesan moral 

dalm film tersebut. Pesan moral dalam penelitian ini yakni bentuk tindakan 

yang memiliki nilai positif dalam sudut pandang sosial. Kategori moral yang 

dimaksudkan yaitu hubungan antara manusia dengan manusia dalam 

lingkup sosial. Peneliti akan mencoba menggambarkan bagaimana makna 

                                                             
37 Tommy Christomy, Semiotik Budaya., (Depok: PPKB Universitas Indonesia, 2004), hlm. 22 
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pesan moral yang dimaksudkan dalam film A Taxi Drivers yang ditujukan 

oleh tokoh-tokoh pemeran dalam film tersebut secara merinci.  

 


