
 

12 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Film sebagai Medium Komunikasi Massa 

2.1.1. Pengertian Komunikasi Massa 

Pengertian komunikasi massa dapat difokuskan pada komponen-

komponen dari komunikasi massa itu sendiri. Dimana ada lima variable 

yang terdapat dalam setiap proses komunikasi dan bagaimana variable 

ini berkerja pada proses komunikasi di media massa. Kelima komponen 

yang dimaksud dalam komunikasi massa adalah (Winarni, 2003:5): 

a. Sumber. Komunikasi massa adalah suatu organisasi terlembaga 

dan memiliki aturan-aturan tertentu yang mengharuskan mereka 

untuk mengeluarkan biaya besar dalam melakukan penyusunan 

dan pengiriman pesan. 

b. Khalayak. Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang 

ditunjukkan kepada khalayak banyak, yaitu orang-orang atau 

masyarakat dengan jumlah besar yang bersifat heterogen 

(berbeda-beda) dan anonim (tidak diketahui). 

c. Pesan. Komponen yang terdapat dalam komunikasi massa 

berupa pesan memiliki sifat umum dalam proses komunikasinya 

dengan maksud agar setiap orang dapat lebih mudah memahami 

dan mengetahui pesan-pesan dari proses komunikasi massa ini 

dari media massa yang menjadi sumbernya. 
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d. Proses. Dalam proses komunikasi massa, Winarni mencoba 

membaginya atas dua proses. Pertama, komunikasi massa adalah 

proses satu arah, yaitu proses mengalirnya pesan dalam 

komunikasi. Komunikasi ini berjalan dari sumber ke penerima 

dan tidak langsung dikembalikan untuk mendapatkan umpan 

balik. Kedua, komunikasi massa adalah proses dua arah. Dimana 

baik media maupun khalayak melakukan pemilihan. Media 

memilih khalayak yang menjadi target sumber dari proses 

komunikasi mereka dan target atau penerima memilih dari media 

yang ada sebagai acuan mereka untuk memenuhi kebutuhan 

informasi yang dibutuhkan dalam keseharian. 

e. Konteks. Komunikasi massa berjalan dalam sebuah konteks 

sosial. Media memberikan pengaruh pada konteks sosial di 

masyarakat dan konteks sosial di masyarakat secara tidak 

langsung juga akan memberikan pengaruh pada media massa. 

Untuk memperjelas pandangan menganai komunikasi massa, 

perlu adanya rujukan tambahan dari beberapa ahli mengenai apa 

sebenarnya komunikasi massa itu sendiri. Menurut Black dan Witney 

(1988) mengatakan bahwa komunikasi massa merupakan proses 

memproduksi pesan secara bersama-sama (massal) dan banyak dan 

langsung disebarkan kepada massa penerima pesan secara luas, anonim, 

dan heterogen (Nurudin, 2017:93). 

Selain itu, dalam buku Communicology: An Introduction to the 

Study of Communication oleh Joseph A. Devito mendefinisikan 
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komunikasi massa sebagai berikut. Pertama, komunikasi massa adalah 

proses komunikasi yang ditunjukkan kepada orang banyak (massa). Ini 

tidak berarti bahwa khalayak meliputi semua orang yang membaca atau 

menonton televisi, karenanya ini berarti orang banyak (massa) yang lebih 

besar dan agak susah didefinisikan. Kedua, komunikasi massa adalah 

komunikasi yang memanfaatkan pemancar dalam prosesnya secara audio 

dan visual (Effendy, 2013:21). 

Dalam keseharian, komunikasi massa sering diartikan sama 

dengan alat atau benda fisik yang berfungsi sebagai media massa. 

Contohnya seperti radio, televisi, surat kabar/koran, majalah, film, dan 

yang lainnya. Sebenarnya, komunikasi massa tidak demikian. Menurut 

Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui 

media massa pada sejumlah orang besar (mass communication is 

message communicated through a mass medium to a large number of 

people). Lalu, menurut Rakhmat, komunikasi massa adalah jenis 

komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, 

heterogen, dan anonim, melalui media cetak atau elektronik. Sehingga, 

pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat (Winarni, 

2003:06).  

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah 

bentuk pesan komunikasi yang disampaikan menggunakan media 

tertentu melalui komunikator ke komunikan yang berjumlah banyak 

secara massal secara heterogen dan menimbulkan efek tertentu 

setelahnya. 
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2.1.2. Konteks Komunikasi Massa 

Komunikasi tidak bisa berlangsung dalam suatu ruang hampa 

sosial, melainkan dalam suatu konteks atau situasi tertentu yang 

mendukung bagaimana proses komunikasi tersebut bisa terjalin. Hal ini 

dipertegas Susanto (1977) dan Gamble (1986), bahwa setiap komunikasi 

selalu akan menempati suatu ruang, waktu, suasana, serta tatanan nilai 

yang disebut sebagai konteks. Dengan kata lain, konteks berarti suatu 

keadaan, suasana yang bersifat fisik, historis, dan psikologis terjadinya 

komunikasi (Winarni, 2003: 20).  

Konteks disini tidak hanya mengenai tempat, suasana, atau 

bahkan waktu yang melibatkan proses pengiriman pesan melalui 

pengirim dan penerima. Ada suasana kebatinan dari tatanan nilai dalam 

suatu relasi antara pengirim dan penerima. Sebagai contoh, bagaimana 

harus berbincang-bincang dengan seseorang dalam suatu tempat ibadah 

dan dalam suatu pesta di bar atau tempat yang ramai. Situasi ini nantinya 

akan menimbulkan cara dan norma yang berbeda dalam menjalin 

komunikasi massa (Winarni, 2003: 21). Oleh karena itu, adanya 

hubungan saling mempengaruhi antara media dan masyarakat itu sendiri. 

Konteks-konteks komunikasi massa dapat dirinci dengan jumlah 

orang yang terlibat dalam komunikasi massa tidak terbatas, jarak dalam 

komunikasi massa jauh melintasi batas-batas geografis, demografis, dan 

psikografis, sifat umpan balik dalam komunikasi massa tertunda, peran 

komunikasi yang dimainkan dalam komunikasi massa bersifat formal, 
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dan isi pesan komunikasi tidak terbatas dan menjadi rahasia umum 

(Winarni, 2003: 23).  

Adapun pakar komunikasi juga telah mengklasifikasikan 

komunikasi itu sendiri berdasarkan tingkatannya, yaitu berdasarkan 

jumlah orang-orang yang terlibat dalam komunikasi itu sendiri. 

Sehingga, muncul komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, 

komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. 

2.1.3. Media Komunikasi Massa 

Penemuan mesin cetak pertama kali di Jerman oleh John 

Guttenburg pada tahun 1455 dianggap sebagai awal lahirnya komunikasi 

massa. Melalui mesin cetak ini, masyarakat bisa memperbanyak pesan 

yang ingin disampaikan kepada khalayak dengan munculnya pilihan 

yang beragam dari media yang ada. Seiring dengan perkembangan 

teknologi massa yang ada tentunya mempengaruhi bagaimana 

banyaknya pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak luas dengan 

memperbanyak juga media yang ada secara efektif dan efisien. Seperti 

yang diketahui bahwa media sendiri bisa dibagi atas dua, yaitu media 

massa cetak dan media massa elektronik yang memiliki peran masing-

masing. Media massa cetak terdiri dari buku, majalah, dan koran atau 

surat kabar. Sedangkan, media massa elektronik terdiri dari radio, 

televisi, musik, dan film (Winarni, 2003: 23-24). 
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2.1.4. Film sebagai Medium Komunikasi Massa 

Film sudah menjalankan perannya sebagai media komunikasi 

massa sejak tahun 1888 bagi masyarakat elit pada era tersebut. Gambar 

bergerak yang pertama kali ditemukan oleh Thomas Alfa Edison pada 

tahun 1888 dan didukung dengan penemuan proyektor oleh bersaudara 

Lumiere di Paris, menghadirkan adanya pemutaran gambar hidup 

pertama kali dalam teater Vaudeville yang merupakan suatu arena 

hiburan di Eropa khusus masyarakat elit (Winarni, 2003: 37-38). 

Berdasarkan definisi komunikasi menurut Harold Lasswell 

dimana adanya perilaku yang berkaitan dalam proses terjalinnya 

komunikasi secara tepat dengan menjawab pertanyaan berupa “Siapa 

yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada 

siapa, dan apa pengaruhnya” menunjukkan bahwa film disini memiliki 

peran dalam komunikasi untuk melakukan penyampaikan informasi dari 

komunikator kepada komunikan dengan menyampaikan makna demi 

tercapainya tujuan bersama (Mulyana, 2014: 147-148). 

2.2 Ruang Lingkup Film 

2.2.1. Pengertian Film 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman 

pada Bab 1 Pasal 1 menyebutkan, yang dimaksud dengan film 

adalah karya seni budaya yang merupakan pranata social dan media 

komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi 

dengan atau tanpa suara yang dipertunjukkan. 
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Film merupakan salah satu jenis dari media dalam komunikasi 

massa yang menghubungkan komunikator dan komunikan secara 

massal. Massal dalam defines ini memilik arti dalam berjumlah 

banyak, tersebar di banyak tempat, khalayaknya heterogen 

(berbeda-beda) dan anonim (tidak diketahu) dan dapat menimbulkan 

efek tertentu bagi banyak orang. Film dan televisi memiliki 

kemiripan dalam segi sifat yang audio visual, namun dalam proses 

penyampaian pada khalayak dan proses produksinya tentunya 

memiliki perbedaan (Tan dan Wright, dalam Ardianto dan Erdinaya, 

2005: 3, dalam Vera, 2014:91). 

Sebagai media massa, film merupakan bagian dari respon 

terhadap penemuan waktu luang, waktu libur, dan sebuah jawaban 

atas tuntunan cara untuk menghabiskan waktu luang keluarga yang 

sifatnya terjangkau dan (biasanya) terhormat. Film merupakan 

keuntungan budaya bagi kelas pekerja yang telah dinikmati oleh 

kehidupan sosial mereka yang cukup baik (Sobur, 2014: 213). 

Banyaknya pengertian-pengertian mengenai film diatas, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa film merupakan salah satu 

bentuk dari media komunikasi massa yang memiliki fungsi untuk 

memberikan informasi berupa pesan-pesan tertentu dengan wujud 

cerita gambar hidup didukung dengan suara-suara tertentu kepada 

khalayak luas dengan menghasilkan efek yang berbeda-beda setiap 

orangnya. 
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2.2.1. Fungsi Film 

Pada umumnya penonton menonton film hanya sekedar sebagai 

sarana hiburan. Selain itu, ternyata film memiliki fungsi sebagai 

sarana informatif, edukatif, dan persuasif. Sebagai contoh misalnya 

film-film nasional pada umumnya menyampaikan pesan-pesan yang 

memberikan pembinaan kepada generasi-generasi muda bangsa 

dalam rangka membangun karakter nasionalisme (Effendy, 

1981:212 dalam Ardianto, Elvinaro, dan Lukiati Komala Erdinaya, 

2017:145). 

2.2.2. Karakteristik Film 

Karakteristik film yang spesifik, yaitu layar lebar, pengambilan 

gambar, konsentrasi penuh, dan indentifikasi psikologis (Ardianto, 

Elvinaro, dan Lukiati Komala Erdinaya, 2017:145-148). 

- Layar yang luas. Film memiliki kelebihan berupa layar 

pemutaran yang lebih luas dan besar dibandingkan dengan 

televisi. Sehingga, memberikan keleluasaan penonton untuk 

lebih detail dan jelas melihat setiap adegan yang ditayangkan 

dalam film tersebut.  

- Pengambilan gambar. Dengan kelebihan film yang memiliki 

layar lebar dan luas memberikan keleluasaan dan 

keberagaman teknik pengambilan gambar yang ingin 

dilakukan, seperti dapat memungkinkan dari jarak jauh atau 

extreme long shot dan panoramic shot. Pengambilan gambar 
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yang seperti ini dapat memberikan kesan artistik dan suasana 

yang sesungguhnya sesuai dengan realitas yang ada. 

- Konsentrasi penuh. Umumnya film yang dimaksud 

ditayangkan atau dapat ditonton di bioskop-bioskop yang 

tentunya memiliki ruangan kedap suara dan minim cahaya 

agar penonton bisa konsentrasi atau fokus ketika menonton. 

Tanpa adanya gangguan dari luar. 

- Identifikasi psikologi. Konsentrasi penuh ketika menonton di 

bioskop, tanpa disadari dapat memberikan pengaruh 

bagaimana penonton dapat benar-benar menghayati film 

yang disaksikan. Penghayatan yang dalam itu membuat 

penonton secara tidak sadar menyamakan diri sebagai salah 

satu pemeran dalam film tersebut. 

2.2.3. Unsur-Unsur Film 

Unsur film berkaitan erat dengan karakteristik utama, yaitu 

audio visual. Unsur audio visual dikategorikan ke dalam dua bidang, 

yaitu sebagai berikut (Vera, 2014: 92). 

1) Unsur naratif, yaitu materi atau bahan olahan, dalam 

film cerita unsur naratif adalah penceritaannya. 

2) Unsur sinematik, yaitu cara atau dengan gaya seperti 

apa bahan olahan itu digarap. 

Lalu, dalam unsur sinematik terdiri dari beberapa aspek, 

yaitu mise en scene, sinematografi, editing dan suara. Mise en scene 

sendiri berasal dari Perancis, tanah leluhurnya bapak perfilman 
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dunia Louis dan Auguste Lumiere, yang secara sederhana bisa 

diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di depan kamera. Ada 

empat elemen penting dari mise en scene, yaitu setting, tata cahaya, 

make up dan kostum, dan akting dan pergerakan pemain (Vera, 

2014: 93). 

2.2.4. Jenis Jenis Film 

Pada dasarnya film dikategorikan menjadi dua jenis utama, 

yaitu film cerita atau disebut juga fiksi dan film noncerita, disebut 

juga nonfiksi. Film cerita atau fiksi adalah film yang dibuat 

berdasarkan kisah fiktif. Film fiktif dibagi menjadi dua, yaitu film 

cerita pendek dan film cerita panjang. Perbedaan yang paling 

spesifik dari keduanya adalah pada durasi. Film pendek berdurasi 

dibawah 60 menit, sedangkan film cerita panjang pada umumnya 

berdurasi 90-100 menit, ada juga yang sampai 120 menit atau lebih. 

Sedangkan genre, adalah klasifikasi tertentu pada sebuah 

film yang memiliki ciri tersendiri, dalam film fiksi atau film cerita 

terdapat banyak genre. Berikut adalah berbagai genre film dan 

penjelasannya secara lebih sederhana: 

1. Film drama 

Film drama merupakan film serius dan kadang tentang orang 

yang jatuh cinta atau perlu membuat keputusan yang besar dalam 

hidup sang tokoh. Biasanya menceritakan tentang hubungan di 

antara manusia. Dalam genre ini biasa mengikuti alur dasar 
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dimana tokoh utama dan tokoh lainnya harus mengatasi sebuah 

rintangan untuk mendapatkan tujuan mereka. 

2. Film laga (action) 

Film laga merupakan film yang antara tokoh utama dan tokoh 

lainnya terlibat dalam tantangan yang memerlukan kekuatan 

fisik ataupun kemampuan khusus. Pemain yang dilibatkan 

umumnya adalah kaum prria, namun pada saat ini banyak pula 

tokoh wanita berpenampilan heroik. 

3. Film komedi 

Film komedi adalah film lucu yang terdapat unsur kejenakaan 

atau humor tentang kebodohan, keunikan, dan keanehan seorang 

tokoh yang melakukan hal aneh dan konyol atau menjadi bodoh 

agar membuat penonton tertawa. 

4. Film horror 

Film horror merupakan film yang akan memberikan rasa takut 

kepada penonton didukung dengan musik, pencahayaan, dan 

setting yang mendukung sebagai pelengkap. 

5. Film animasi 

Film animasi berasal dari kata animate yang berarti 

menghidupkan, memberi jiwa dan menggerakkan benda mati. 

Jadi, yang dimaksud film animasi adalah film yang berupa 

gambar yang seolah-olah hidup dan bergerak. 

6. Film fiksi sains (science fiction) 
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Film fiksi sains yang pada umumnya menggambarkan 

bagaimana masa depan atau suasana di luar angkasa. Terkadang 

melibatkan tokoh-tokoh yang digambarkan berbentuk seperti 

alien atau melalui kecanggihan teknologi yang ada seperti 

dimunculkannya robot sebagai tokoh pembantu. 

7. Film musikal 

Film musikal merupakan genre film yang didalamnya 

didominasi dengan musik dan lagu yang dinyanyikan oleh para 

tokoh  guna menggambarkan alur cerita dalam film. Tentunya, 

lagu-lagu tersebut menjadi bagian dalam narasi film ini.  

8. Film kartun 

Kartun berasal dari kata cartoon yang berarti lucu dan 

kebanyakan film kartun adalah film yang lucu. Contoh film 

kartun yang populer adalah film-film dari Disney. 

9. Film petualangan 

Film petualangan merupakan salah satu genre film yang 

menceritakan bagaimana tokoh utama melakukan perjalanan 

atau misi untuk menyelamatkan dunia atau orang terdekatnya 

dengan penggambaran tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan 

dan saling tolong-menolong. 

10. Film persahabatan 

Film persahabatan adalah film yang melibatkan dua orang tokoh 

atau lebih, dimana salah satu tokoh harus menyelamatkan tokoh 
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lainnya atau keduanya harus mengatasi masalah dalam 

keseharian yang menghadang dan harus mereka hadapi bersama. 

11. Film noir 

Film noir adalah genre film drama detektif yang muncul pada 

era tahun sekitar 1940 mengisahkan tentang tindakan kriminal 

dan tindakan kekerasan. 

12. Film romantis 

Film romantis merupakan genre film yang menceritakan tentang 

cerita cinta dua orang antara laki-laki dan perempuan pada 

umumnya yang harus melewati rintangan agar bisa hidup 

bersama dengan bahagia atau akhir yang tragis. 

13. Film thriller 

Film ini menceritakan tentang misteri, kejadian janggal atau 

aneh, atau kriminal yang harus ditemukan ujung 

permasalahannya. Sehingga, penonton akan berpikir seakan-

akan diberikan tebak-tebakan yang harus dipecahkan dan 

ditemukan jawabannya. 

14. Film suspense 

Film yang menceritakan bagaimana alur cerita dalam film yang 

terdapat lebih dari satu twist dan dapat menimbulkan efek yang 

membingungkan penonton. Ditambah adanya unsur ketegangan 

yang akan dirasakan penonton nantinya. 
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15. Film fantasi 

Film fantasi adalah genre film yang melibatkan unsur sihir dan 

berbagai hal yang mustahil yang dalam kehidupan nyata dan 

tidak bisa dilakukan manusia sungguhan dalam keseharian pada 

umumnya. 

2.3 Film Komersil 

Perfilman di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup 

pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Dapat dilihat dari berbagai 

macam genre film yang masuk dalam dunia perfilman Indonesia dengan 

menghadirkan warna cerita dan pesan yang ingin disampaikan dengan 

beragam pula. Bahkan Yusuf Kalla dalam sebuah acara Perayaan Hari 

Film Nasional Tahun 2019 di Kemendikbud Jakarta pada 29 Maret 2019 

lalu menyatakan bahwa perfilman Indonesia meningkat ditujukkan 

melalui jumlah penonton yang semakin meningkat pula. Pada tahun 

2016, jumlah penonton hanya mencapai ±37 juta per tahun saja. Namun, 

pada tahun berikutnya meningkat hingga lebih dari ±41 juta penonton 

(Yunelia, 2019). 

Melihat perkembangan perfilman yang kian menjanjikan dapat 

diketahui bahwa jenis-jenis perfilman yang ada di negeri ini dapat 

dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan orientasi pembuatannya, 

yaitu film komersil dan film non-komersil. Film komersil adalah film 

yang orientasi pembuatannya untuk sebuah industri bisnis yang melalui 

industri tersebut akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Selain itu, 

film komersil harus memiliki nilai jual dan menarik agar keuntungan 
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yang diinginkan bisa tercapai melalui masyarakat yang semakin tertarik 

untuk secara tidak langsung membeli dengan cara menontonnya di 

bioskop misalnya. Lalu, film non-komersil memiliki definisi sebaliknya. 

Film non-komersil sama sekali tidak memiliki orientasi pada industri 

bisnis dan memang benar-benar untuk tujuan menghasilkan karya dan 

menjunjung estetika. 

Film komersil yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sering 

dijumpai melalui film-film yang diputar di berbagai bioskop Indonesia 

atau yang sudah berbentuk DVD dan diperjualbelikan secara luas di 

masyarakat. Film komersil Indonesia dinaungi oleh sebuah lembaga 

bernama Lembaga Sensor Film (LSF), yang mana lembaga ini yang akan 

menentukan sebuah film komersil bisa diedarkan kepada masyarakat 

atau tidak. 

2.4 Kategorisasi Film berdasarkan Usia Penonton 

Film secara tidak langsung sudah menjadi salah satu kebutuhan 

dalam memenuhi saran hiburan masyarakat luas sekarang ini. Menonton 

film di bioskop tidak jarang menjadi aktifitas menghilangkan penat dari 

rutinitas atau hanya sekedar untuk mengisi waktu luang, dibandingkan 

liburan. Ternyata, semua film komersil yang diedarkan di masyarakat 

memiliki aturan memgenai batasan usia menonton film sesuai usia 

penontonnya, karena ada beberapa adegan dalam film yang memang 

tidak bisa ditonton oleh semua lapisan masyarakat. 

Lembaga Sensor Film (LSF) menyebutkan bahwa mengenai kriteria 

sensor film untuk penonton film telah diatur pada PP No. 18 Tahun 2014 
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pada Pasal 33, 34, 35, dan 36. Sedangkan, ketentuan mengenai kriteria 

penentuan batasan usia penonton film diatur dalam Peraturan Menteri 

pada Pasal 37. 

Berikut ini merupakan istilah-istilah kriteria penentuan batasan usia 

penonton film yang sering sekali ditemui. 

a. Film dengan keterangan istilah “SU”. Dimana kategori film ini 

berarti dapat ditonton oleh semua umur dan bisa ditonton oleh semua 

lapisan masyarakat, terutama anak-anak karena unsur yang 

ditonjolkan merupakan pendidikan berkaitan dengan budi pekerti, 

norma dan budaya yang baik dalam masyarakat, dan hiburan sehat. 

b. Film dengan keterangan istilah “13+”. Dimana dalam kategori film 

ini menunjukkan cerita peralihan dari anak-anak menuju remaja 

dalam kesehariannya. 

c. Film dengan keterangan istilah “17+”. Dimana dalam kategori film 

ini sering sekali menunjukkan unsur seksualitas yang juga berjalan 

beriringan dengan penanaman nilai pendidikan dan budi pekerti. 

d. Film dengan keterangan istilah “21+”. Dimana dalam kategori film 

ini menunjukkan tontonan yang diperuntukkan untuk orang-orang 

dewasa, baik dalam segi adegan ataupun bahasa yang digunakan. 

Umumnya berkisah tetang seks dan kekerasan dalam dunia orang 

dewasa. 

2.5 Film Romantic-Suspense 

Film bergenre romantis bukan genre film yang asing bagi khalayak 

luas. Film yang erat dikaitkan dengan bagaimana romansa hubungan 
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laki-laki dan perempuan yang diselimuti dengan gairah rasa cinta dan 

kasih sayang. Film romantis memang tidak selalu menghadirkan cerita 

yang happy ending. Namun, pada umumnya tidak pernah tidak berhasil 

untuk memberikan kesan yang menyentuh perasaan bagi penontonnya. 

Berbagai latar belakang cerita yang diangkat, mulai dari cerita masa-

masa sekolah, kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga, hingga 

hubungan pertemanan yang berakhir pada hubungan yang lebih intim 

menjadi hal yang sangat umum ditemui dalam film bergenre romantis ini. 

Film romantis adalah film yang mengangkat tentang kisah cinta 

romantis antara hubungan laki-laki dan perempuan yang direkam dalam 

media audio visual yang disiarkan, baik di televisi ataupun di bioskop. 

Dimana dalam genre film ini berfokus pada gairah, emosi, dan 

keterlibatan perasaan yang berkaitan dengan romantis rasa kasih sayang 

dari tokoh utama dalam film pada umumnya. Rasa kasih sayang ini akan 

digambarkan melalui perjuangan yang harus dilalui oleh tokoh utama, 

hingga akhirnya membawa mereka menuju hubungan yang lebih intim 

mengarah ke keromantisan. Film romantis selalu digambarkan dengan 

sesuatu yang manis diiringi dengan kebahagian atau sesuatu yang haru 

dapat menyentuh perasaan penonton. Film romantis sendiri dapat dibagi 

lagi atas beberapa sub-genre film romantis, seperti film drama romantis, 

film komedi romantis, film fantasi romantis, film aksi romantis, dan 

masih banyak lagi. 

Salah satu bagian dari sub-genre dari film romantis adalah film 

romantic-suspense. Film romantic-suspense masih dianggap asing bagi 
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banyak orang, khususnya dalam ranah perfilman Indonesia. Film 

romantic-suspense adalah film dengan kombinasi cerita cinta romantis 

penuh kasih sayang yang berjalan bersama dengan suasana yang 

menegangkan lebih dari satu twist cerita yang sengaja dibuat untuk 

membuat bingung penonton sebelum akhirnya cerita selesai. Ketegangan 

yang muncul dalam genre film ini bisa berasal dari bahaya atau intrik 

yang langsung berhubungan dengan protagonis atau tokoh utama 

lainnya. Protagonis mungkin harus menghadapi konflik dari masa 

lalunya, atau kekuatan berbahaya yang secara khusus dapat mencari 

dirinya. Dalam film romantic-suspense tingkat resiko ketegangan yang 

dihadirkan skalanya lebih kecil jika dibandingkan dengan film thriller. 

Film romantic-suspense akan menyoroti tingkat resiko yang kecil dan 

lebih personal, seperti nyawa tokoh utama, istri, suami, atau pacar. 

2.6 Macam-Macam Sifat Pesan dalam Film Romantic-Suspense 

Pesan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses 

komunikasi. Namun, tidak semua pesan dapat dilihat dan dimaknai 

secara langsung, karena pesan bersifat abstrak. Sehingga untuk membuat 

pesan tersebut bisa dipahami muncul sejumlah lambang komunikasi, 

seperti bahasa lisan, bahasa tulisan, suara, gerak, dan sebagainya. Bahasa 

lisan dan tulisan dalam istilah komunikasi dikategorikan sebagai bagian 

dari komunikasi verbal. Sedangkan, gerak-gerik, suara, isyarat tangan, 

ekspresi, wajah, sentuhan, warna, menjadi bagian dari komunikasi non-

verbal. Lalu, pesan pun dapat digolongkan menjadi dua menurut 

maknanya, pertama bersifat konotatif (makna kiasan atau bukan 
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sebenarnya), dan kedua adalah denotatif (makna sesungguhnya atau 

sebenarnya) (Nurudin, 2016:46-47). 

Dalam mewakili pesan yang ingin disampaikan kepada penonton 

melalui film, banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan melalui 

komunikasi non-verbal yang harus diungkap agar makna yang 

sesungguhnya dapat dipahami secara utuh oleh penonton. Oleh karena 

itu, kode-kode yang perlu dipahami dalam komunikasi non-verbal dapat 

dibagi menjadi beberapa jenis (Mulyana, 2014: 351-436), sebagai 

berikut: 

a. Bahasa tubuh (kinesick) 

 Gerakan atau posisi yang dilakukan oleh tubuh manusia dari 

kepala hingga kaki dapat memberikan sebuah isyarat. Bahasa 

tubuh itu terdiri dari isyarat tangan, postur tubuh, mimik dan 

ekspresi muka yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh dalam film 

tersebut. 

b. Sentuhan 

 Berkaitan dengan sentuhan fisik yang memberikan pesan 

untuk mengkomunikasikan berbagai hal seperti, kasih sayang, 

kekuasaan atau status, keakraban dan berbagai makna lainnya 

tergantung dengan budaya di dalam masyarakat. Sehingga, 

sentuhan tersebut dibagi atas lima kategori sentuhan, sebagai 

berikut: 

1. Fungsional-profesional, sentuhan bersifat dingin dan 

berorientasi bisnis 
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2. Sosial-sopan, mempunyai sifat membangun, serta berkaitan 

dengan aturan dan praktek social 

3. Persahabatan-kehangatan, merujuk pada sentuhan yang 

menandakan hubungan keakraban 

4. Cinta-keintiman, merujuk pada sentuhan yang menyatakan 

keterikatan emosional atau ketertarikan 

c. Parabahasa 

 Parabahasa diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan 

dengan kecepatan berbicara, tinggi rendahnya nada, intensitas 

suara, intonasi, dialek, suara terputus-putus, suara yang gemetar, 

siulan-siulan, tawa, erangan, tangis, gerutuan, gumaman, 

desahan, dan sebagainya. 

d. Penampilan Fisik 

 Penampilan fisik dikaitkan dengan segala sesuatu yang 

memiliki kaitan dengan pemaknaan yang dapat dilihat secara 

langsung dari wujud fisik, seperti bentuk tubuh, warna kulit, 

bentuk rambut, bentuk hidung, warna mata, dan berbagai hal 

lainnya yang memiliki kaitan dengan wujud fisik dalam tubuh 

manusia. 

e. Proksemik 

 Bahasa non-verbal yang membahas tentang ruang dalam 

berkomunikasi. 
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f. Kronemik 

 Lebih merujuk pada konsep waktu, dimana waktu dapat 

menentukan diri manusia berdasarkan budayanya. 

g. Diam 

 Banyak makna yang dapat didapatkan dari diam seseorang 

yang menghasilkan keheningan tanpa memberikan efek apa-apa 

dalam proses komunikasi. Keheningan menunjukkan makna 

yang beragam, seperti berarti marah, persetujuan dan 

ketidaksetujuan, memberikan kesempatan, sedang sakit dan lain-

lain. 

h. Warna 

 Warna merupakan bentuk komunikasi yang dapat 

menggambarkan berbagai suasana dan emosi dalam hati, cita 

rasa, afiliasi politik, dan sebagainya yang berkaitan dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat. 

i. Artefak 

Benda-benda yang dihasilkan oleh manusia dan dipandang 

memiliki nilai yang tinggi, seperti aksesoris, perabotan rumah, 

dan benda-benda lain yang dapat memberikan makna dan 

kegunaan yang bermanfaat dalam mendukung kehidupan 

banyak orang. Sehingga, artefak itu sendiri tidak hanya selalu 

dikaitkan dengan peninggalan sejarah, seperti candi, arca, dan 

sebagainya. 
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Seperti yang diketahui, film merupakan karya audio dan visual 

yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan dalam 

komunikasi massa. Dalam film, bahasa yang terdapat didalamnya bisa 

dibedakan menjadi dua. Pertama, yang termasuk dalam bahasa visual 

seperti gerakan, mimik wajah, dan sebagainya. Kedua, yang termasuk 

bahasa audio adalah dialog, instrument, dan musik atau lagu. 

Film sebagai media yang berbentuk audio dan visual memiliki 

cara tersendiri dalam menyampaikan pesan komunikasinya kepada 

khalayak luas, yaitu melalui skenario dalam alur cerita yang disampaikan 

dan ditampilkan. Skenario dalam film digunakan untuk penggambaran 

suatu karakter yang akan diperankan oleh tokoh-tokoh dalam film 

tersebut. Sehingga, penulis skenario disini berperan sebagai penyampai 

pesan kepada khalayak luas yang menonton film yang diproduksi. 

Film romantic-suspense dianggap masih asing bagi kebanyakan 

orang memiliki tantangan tersendiri. Dimana pada umumnya cerita 

terbiasa memuat dinamika kehidupan remaja yang digambarkan relatif 

sederhana dibandingkan kisah orang dewasa dengan segala problematika 

yang dihadapi. Film romantic-suspense harus memapu mengangkat 

sudut pandang yang tepat dalam dunia hubungan romantis antara laki-

laki dan perempuan secara nyata diiringi dengan nuansa ketegangan yang 

tentunya tetap bisa dinikmati oleh penonton. Penggambaran film 

romantic-suspense selalu bercerita mengenai penggambaran hubungan 

antara laki-laki dan perempuan dalam konteks yang lebih intim dari sisi 
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gelapnya juga, bukan hanya dari sisi terangnya saja seperti film-film 

romantis yang umumnya sudah ada digambaran khalayak luas. 

2.7 Konsep-Konsep dalam Pesan Film Romantis 

Kehidupan remaja sekarang mungkin tidak bisa dipisahkan oleh 

emosi yang berkaitan dengan realasi hubungan romantis. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa emosi ini dapat bersifat positif ataupun negatif. Remaja 

yang menjalin hubungan romantis biasanya lebih memiliki banyak 

masalah, dibandingkan remaja yang tidak menjalin hubungan tersebut. 

Penggambaran emosi dalam hubungan romantis oleh remaja erat 

juga kaitannya dengan bagaimana penggambaran cinta itu sendiri. Robert 

J. Sternberg mengemukakan teori Triangular Theory of Love yang 

menyatakan ada beberapa komponen dalam cinta berupa intimacy 

(kedekatan), passion (hasrat), dan komitmen. Intimacy merupakan 

komponen yang meliputi emosional dalam lingkup kedekatan, 

ketertarikan, dan keterikatan. Lalu, passion merupakan komponen yang 

berkaitan dengan ketertarikan romantisme secara fisik dan seksual. 

Terakhir, komitmen adalah komponen cinta yang mengacu pada 

keputusan untuk menjalani hubungan cinta dalam jangka panjang dalam 

perihal saling mempertahankan hubungan cintanya (Indriastuti, 2014: 

152). 

Seperti yang diketahui bahwa cinta memiliki beberapa jenis yang 

juga akan menyampaikan pesan yang berbeda dalam setiap orang yang 

menjalani dan melihatnya. Dimana cinta tersebut dapat dibagi menjadi 

delapan jenis, yaitu sebagai berikut. 
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a. Liking (menyukai), dimana hanya merasakan keintiman tanpa ada 

unsur gairah dan komitmen. 

b. Infatuated, dimana hanya merasakan gairah tanpa unsur keintiman 

dan komitmen. 

c. Empty love, dimana hanya ada unsur komitmen saja. 

d. Romantic love, dimana adanya kombinasi antara keintiman dan 

gairah tanpa adanya komitmen. 

e. Companionant love, dimana adaya kombinasi keintiman dan 

komitmen tanpa adanya gairah. 

f. Fatuous love, dimana adanya kombinasi gairah dan komitmen tanpa 

adanya unsur keintiman. 

g. Non-love, dimana tidak adanya ketiga unsur cinta. 

h. Consummate love, dimana adanya ketiga unsur cinta berupa 

keintiman, gairah, dan komitmen. 

Jenis-jenis penggambaran cinta yang disebutkan diatas secara tidak 

langsung nantinya akan membentuk konsep-konsep pesan dalam film 

romantis. Dimana dalam film romantis menunjukkan tanda-tanda yang 

berkaitan dengan emosi, gairah, dan keterlibatan emosi cinta dan kasih 

sayang dalam pembentukan karakter utama di film romantis. Film 

romantis membuat penggambaran cinta yang sejati dan asmara yang 

menjadi fokus utama dalam alur ceritanya. Dibalik penggambaran 

kebahagiaan itu, tidak jarang ditambah bumbu-bumbu konflik di dalam 

ceritanya yang akan menguji kekuatan dan komitmen pasangan dalam 

film melalui rintangan yang harus dihadapi. 
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Sering pula muncul konsep-konsep pesan dimana tokoh yang saling 

memiliki perbedaan karakter bisa saling jatuh cinta. Keunikan yang 

mereka miliki menjadi warna yang berbeda dalam hubungan asmara 

yang dijalani. Ada pula di suatu kondisi dalam film, ketika pasangan 

bertengkar, tetapi dalam waktu yang singkat bisa berbaikan kembali. 

Dalam film romantis pun, sering sekali ditemui alur cerita dimana 

bertemu dengan seseorang yang nantinya dianggap menjadi jodoh 

dengan cara yang tidak romantis sama sekali. Lalu, penggambaran alur 

cerita yang paling sering ditemui dalam film romantis adalah 

mengisahkan tentang jatuh cinta dengan sahabat atau teman yang lingkup 

kesehariannya dekat dengan kita. 

Tidak berhenti sampai disitu, konsep pesan dalam film romantis 

yang sering muncul adalah penggunaan warna merah yang digunakan 

dalam film. Sering sekali ditemui warna merah akan mengesankan kesan 

romantis sebagai perlambangan dari gairah, pesona, dan semangat. 

Dalam film-film romantis, tanpa disadari sering ditemui jika pasangan 

sedang ingin berkencan akan digambarkan menggunakan gaun berwarna 

merah untuk menarik pasangan. Kembali lagi pada perjalanannya cinta 

merupakan sesuatu yang positif dalam kehidupan manusia. Dimana cinta 

mengikat manusia dalam rasa kasih sayang untuk ingin diterima oleh 

orang lain agar bisa memenuhi kebutuhannya dalam menjalin relasi 

dengan orang lain yang sering digambarkan melalui konsep pesan dalam 

film romantis. 
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2.8 Teori Budaya Populer oleh John Storey 

Dalam buku Cultural Theory and Popular Culture, John Storey 

mencoba mendefinisikan budaya populer itu sendiri menjadi enam 

definisi. Storey menekankan bahwa budaya populer muncul ketika 

terjadi perpindahan evolusi industri yang sebelumnya dikenal dengan 

istilah budaya massa. Budaya populer atau lebih dipahami dengan istilah 

budaya pop selalu mengalami berubahan dan muncul dengan berbagai 

cara yang unik di berbagai tempat dan waktu dalam lingkup masyarakat. 

Budaya pop akan membentuk sebuah arus dan pusaran yang mewakili 

pandangan yang kompleks mengenai budaya di masyarakat, berkaitan 

nilai-nilai dan lembaga budaya yang ada di masyarakat tersebut. 

Jika melihat dari istilah kata populer sendiri, dalam penjelasan 

Storey di bukunya, populer berkaitan dengan hal-hal yang banyak disukai 

orang, jenis perkerjaan yang rendah, mehasilkan karya yang dilakukan 

untuk menghibur banyak orang, dan budaya yang dibuat untuk diri 

sendiri.  

Sehingga, untuk mendefinisikan budaya populer, perlu adanya 

kombinasi dari “budaya” dan “populer”. Budaya populer adalah 

kebudayaan yang diproduksi secara komersil dan tidak memiliki alasan 

untuk berpikir bahwa akan berubah di masa yang akan datang. Namun, 

dinyatakan bahwa khalayak dari budaya pop sendiri bisa menciptakan 

makna sendiri melalui teks kebudayaan populer tersebut. Budaya populer 

tidak jauh dari keseharian masyarakat yang selalu bisa dinikmati semua 

orang atau kalangan tertentu, contohnya adalah kendaraan pribadi, 
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seperti mobil atau motor, gaya berpakaian, model rumah, bahkan 

memilih media sebagai sarana informasi atau hiburannya. 

2.9 Film sebagai Industri Budaya Populer 

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan 

kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya 

masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau 

kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia 

untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat 

diabdikan untuk keperluan masyarakat Kebudayaan mencakup 

semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari 

pola-pola perilaku yang normatif. Artinya mencakup segala cara-cara 

atau pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak (Soekanto dan Budi 

Sulistyowati, 2013: 150-151). 

Dapat disimpulkan bahwa kebudayaan (budaya) adalah pola hidup 

bermasyarakat yang ada di tengah-tengah mereka yang menyangkut pada 

hukum, pengetahuan, kepercayaan, nilai dan juga norma yang ada dalam 

keseharian masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan untuk dijalankan 

masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Tentunya budaya ini akan turut 

ikut berkembang mengikuti perkembangan dan alur jaman. 

 Istilah kata “populer” memiliki arti sebagai hal yang diketahui dan 

digemari oleh banyak orang dalam masyarakat dan sudah menjadi bagian 

dari budaya kebanyakan orang dalam keseharian mereka. Budaya 

populer ini pun tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari hidup dan 
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artefak budaya yang dapat ditemukan ditengah-tengah masyarakat. 

Artefak yang dimaksud bisa berupa film panjang dan pendek, berbagai 

acara televisi seperti talkshow, variety show dan lain-lain, alat yang 

mendukung transportasi, dan lain-lain. Penjelasan diatas menunjukkan 

bahwa budaya dilihat sebagai suatu hal yang kompleks, selalu berubah-

ubah, dan tidak stabil karena adanya perubahan dan perkembangan 

seiring berjalannya waktu mengikuti perkembangan zaman. Perubahan 

dan perkembangan ini yang nantinya menghadirkan keberagaman 

ekspresi budaya di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian dari 

pergaulan gaya hidup dan makna. (Ibrahim, 2011:26). 

2.6.1. Industri Budaya Populer 

Industri menunjukkan bagaimana usaha atau bisnis 

oleh pihak-pihak tertentu, dalam konteks ini adalah media 

massa, yang memiliki tujuan untuk menghasilkan 

keuntungan sebanyak-banyaknya berupa uang. Sehingga, 

tayangan atau konten yang secara tidak langsung dijual 

kepada masyarakat tidak hanya mengutamakan informasi 

dan hiburan saja, mulai muncul kebutuhan konten untuk 

pemenuhan pada keuntungan dan kepentingan pribadi atau 

pihak-pihak tertentu yang memiliki peran penting dalam 

industri ini. 

2.6.2. Industri Perfilman 

Film sebagai salah satu wujud dari budaya populer 

telah menjadi bagian dalam industri media massa. Melalui 
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hal tersebut, industri mengenai perfilman secara tidak 

langsung sudah menjadi bagian dari industri bisnis 

khususnya di Indonesia. Pernyataan tersebut telah merubah 

pandangan banyak orang yang masih meyakini bahwa film 

merupakan karya seni semata, yang diproduksi kreatif serta 

dibuat guna memenuhi imajinasi setiap orang dengan tujuan 

untuk memperoleh estetika (keindahan) saja. Walau pada 

kenyataan yang terjadi pada era modern seperti sekarang ini, 

film menjadi karya seni dan wujud industri yang dijadikan 

mesin pencetak uang guna mendapatkan untung yang 

sebesar-besarnya bagi penggerak-penggerak industri yang 

terkait. Sehingga, mau tidak mau kini melihat realitas yang 

ada, film secara tidak langsung telah keluar dari pandangan 

seharusnya bagaimana artistik dalam film tersebut 

(Dominick, 2000:306, dalam Ardianto, Elvinaro, dan Lukiati 

Komala Erdinaya, 2017:143). 

Ditinjauh dari potensi penonton Indonesia, di masa 

depan film-film Indonesia masih berpeluang menggapai 

penonton beberapa kali lipat dibanding apa yang bisa dicapai 

sekarang. Dari 25 film Indonesia terlaris pada tahun 2008, 

dapat mengasumsikan bahwa masing-masingnya 

menghimpun 600 ribu penonton. Melalui data tersebut, 

didapatkan jumlah penjualan tiket bioskop sebanyak 15 juta. 

Lalu, dengan jumlah penduduk yang melebihi 220 juta orang 
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pada tahun 2008, maka potensi film Indonesia dapat 

diansumsikan mencapai 40 juta orang (hanya sekitar 18% 

dari total penduduk Indonesia). Jika satu orang menonton 5 

film Indonesia, maka akan didapat penjualan sebesar 200 

juta tiket bioskop. Dalam asumsi ini, terlihat bahwa 

penjualan tiket bioskop untuk tahun 2008 baru mencapai 

10% dari potensi yang ada. Sehingga, masih besar sekali 

potensi dari perfilman Indonesia untuk terus dikembangkan 

(Effendy, 2008:15-16). 

Dibalik penjelasan diatas, film tentunya tetap 

memiliki kelebihan jika disandingkan dengan media massa 

lainnya. Dimana film mampu menjadi cermin bagi khalayak 

luas melalui alur cerita ciptakan melalui karya film tersebut. 

Berdasarkan berbagai film yang ada, ada yang menawarkan 

pesan keagamaan, pesan politik, dan juga pesan sosial yang 

dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Walaupun, 

sebenarnya beberapa film memang murni ditujukan semata-

mata hanya untuk hiburan saja kepada masyarakat luas. 

2.6.3. Industri Film Romantic-Suspense 

Awal sejarah film Indonesia tidak bisa dilepaskan 

dari perubahan yang terjadi di negeri ini. Ketika bioskop 

pertama di Indonesia didirikan di Batavia, ibukota jajahan, 

sebuah zaman baru telah dimulai di Indonesia, yaitu zaman 
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etis. Zaman ini disebut-sebut sebagai zaman ekspansi, 

efisiensi, dan kesejahteraan. 

Di Indonesia, sejarah “gambar idoep” mulai dikenal 

oleh masyarakat sejak awal abad ke-20. Hal ini dapat dilihat 

dari sejumlah iklan di surat kabar yang mengumumkan 

tentang pemutaran film pertama kali di bioskop pertama 

yang ada di Indonesia pada 5 Januari 1900 di Tanah Abang. 

Dalam perjalanannya pun, film Indonesia sempat mati suri. 

Hingga awal tahun 2000an, mulai bangkit kembali dengan 

berbagai karya film dari tangan anak bangsa ini. Iklim 

perfilman semakin kondusif, bukan hanya karena jumlah 

film Indonesia yang cukup mendominasi layar bioskop. 

Namun, film-film Indonesia mulai menunjukkan kualitas 

yang bisa bersaing dengan film Hollywood atau Bollywood 

yang sedang digandrungi pada masa itu. Terbukti dengan 

berbagai film Indonesia yang Berjaya pada festival film yang 

diselenggarakan diluar negeri (Indra, 2016). 

Genre film Indonesia pun semakin beragam. Film 

bergenre romantis menjadi salah satu genre film terlaris di 

Indonesia. Dilihat dari jumlah penonton, beberapa film 

Indonesia berhasil mendapatkan angka yang 

menggembirakan hingga jutaan penonton. Sebut saja film 

Galih dan Ratna atau bahkan Ada Apa Dengan Cinta 

menjadi ikon film romantis Indonesia pada saat itu. Melihat 
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sub-genre yang masih asing bagi kebanyakan orang, film 

romantic-suspense masih jarang disentuh oleh sineas 

Indonesia. Jika diluar negeri, sudah banyak film romantic-

suspense yang bisa dijadikan contoh, seperti Fair Game, 

Smoke Screen, dan bahkan film Fifty Shade of Grey bisa 

dikategorikan sebagai jenis dari film romantic-suspense. 

2.10 Pacaran dan Relasi Romantis dalam Film Romantic-Suspense 

Kehidupan sosial antar satu individu dengan individu lain selalu 

saling bergantung menempatkan hubungan sebagai pusat dari eksistensi 

kita. Pada awalnya mungkin ada ketertarikan-ketertarikan antara seorang 

pria terhadap seorang wanita tertentu. Aristoteles menyebut manusia 

sebagai “hewan sosial”. Selain itu, kita memiliki apa yang disebut oleh 

para psikolog sosial saat ini sebagai suatu kebutuhan memiliki (need to 

belong) untuk terhubung dengan orang lain dalam hubungan yang erat 

dan saling menguatkan. Salah satunya dipenuhi dengan menjalin 

hubungan cinta yang dikenal dengan istilah pacaran (Myers, 2012:119). 

Pacaran bukan menjadi fenomena yang baru di lingkungan 

masyarakat. Pacaran erat dikaitkan dengan remaja yang ada pada masa 

peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dimana pada 

titik tersebut remaja berusaha mencari identitas dan jati diri dengan 

memperluas pergaulan mereka dengan teman sebayanya. Remaja dengan 

karakter memiliki emosi yang belum stabil dalam mengambil keputusan. 

Sehingga, sering sekali menggambarkan bagaimana kebimbangan dan 

tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tanpa memikirkan resiko yang 
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akan dihadapi nantinya. Pada masa ini juga muncul ketertarikan dengan 

lawan jenis dalam lingkup teman sebaya dalam kesehariannya. Adanya 

rasa ingin tahu mengenai lawan jenisnya secara lebih intens dibanding 

pertemanan sehari-sehari menjadi awal bagaimana remaja memutuskan 

untuk menjalin hubungan cinta romantis yang dikenal dengan pacaran. 

Pacaran yang bertujuan untuk menyeleksi pasangan untuk ke 

jenjang pernikahan dengan pengawasan orang tua kini sudah mulai ada 

perubahan nilai-nilai didalamnya. Remaja sudah memiliki kendali 

sendiri dalam memilih dan memutuskan dengan siapa ia akan menjalani 

hubungan romantisnya. Di zaman sekarang, menurut Paul & White 

(1990), pacaran minimal memiliki delapan fungsi sebagai berikut 

(Santrock, 2007:82): 

1. Pacaran merupakan bentuk rekreasi. Remaja yang menjalin 

hubungan pacaran harusnya menikmatinya dan meanggap 

pacaran sebagai sumber kesenangan dan rekreasi. 

2. Pacaran dapat menjadi sumber yang memberikan status dan 

prestasi. Sebagai bagian dari proses perbandingan sosial yang 

berlangsung di masa remaja, remaja dinilai berdasarkan status 

orang yang diajak kencan, penampilannya, popularitasnya, dan 

sebagainya. 

3. Pacaran merupakan bagian dari proses sosialisasi di masa 

remaja. Pacaran dapat membantu remaja untuk mempelajari 

bagaimana bergaul dengan orang lain. Serta, mempelajari tata 

krama dan perilaku sosial. 
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4. Pacaran melibatkan kegiatan mempelajari keakraban dan 

memberikan kesempatan untuk menciptakan relasi yang 

bermakna dan unik dengan lawan jenis kelamin. 

5. Pacaran dapat menjadi konteks untuk melakukan eksprerimen 

dan eksplorasi seksual. 

6. Pacaran dapat memberikan rasa persahabatan melalui interaksi 

dan aktifitas bersama lawan jenis kelamin. 

7. Pengalaman pacaran berkontribusi bagi pembentukan dan 

pengembangan identitas. Pacaran membantu remaja untuk 

memperjelas identitas mereka dan memisahkannya dari asal usul 

keluarga. 

8. Pacaran dapat memberikan kesempatan kepada remaja untuk 

mensortir dan memilih pasangan. 

Bahkan dalam sebuah studi terbaru yang dilakukan terhadap para 

remaja berusia 14 hingga 19 tahun ditemukan bahwa remaja yang tidak 

terlibat dalam relasi romantis cenderung mengalami kecemasan sosial 

lebih tinggi dibandingkan remaja yang terlibat dalam relasi pacaran atau 

relasi romantis (La Greca & Harrison, 2005 dalam Santrock, 2007:82). 

Kecemasan sosial yang dimaksud adalah ketakutan dan kekhawatiran 

remaja ketika merasa berbeda dengan teman-temannya dalam lingkup 

pergaulan teman sebayanya. Dimana kecemasan ini akan memberika 

pengaruh yang negatif dalam diri berupa penurunan rasa percaya diri dan 

produktifitas kerja atau prestasi yang dicapai di sekolah. 
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Melihat fenomena hubungan cinta remaja atau yang lebih dikenal 

dengan pacaran menggambarkan bagaimana relasi romantis pada remaja 

secara tidak langsung memiliki peran untuk mengeksplorasi mengenai 

seberapa menarik dirinya terhadap orang lain, dan bagaimana menjalin 

relasi romantis itu sendiri. Sebelum, menjalani tingkat hubungan yang 

lebih dewasa mengarah pada pernikahan. Ketika adanya eksplorasi ini 

remaja akan menjalin lebih banyak relasi dengan teman sebayanya, 

terutama lawan jenisnya. Hingga berhenti pada satu titik dimana mulai 

muncul rasa nyaman dan ketertarikan kepada lawan jenis dan 

memutuskan untuk memulai menjalin hubungan cinta remaja yang 

dimaksud. 

Ketika hubungan ini terjalin, adanya peningkatan dan penurunan 

emosi yang dirasakan remaja akan mulai terlihat dan tergambar. Adanya 

emosi-emosi positif dan negatif yang silih berganti dan umumnya 

perempuan lebih mengalami perubahan emosi ini. Dalam sebuah studi 

mengatakan, remaja yang memiliki akan mengalami perubahan emosi 

yang lebih besar dibandingkan remaja yang tidak memiliki pacar. 

Bahkan, dalam sebuah studi yang melibatkan lebih dari 8000 remaja 

diketahui bahwa remaja yang jatuh cinta memiliki resiko sedikit lebih 

tinggi untuk mengalami depresi dibandingkan remaja yang tidak terlibat 

dalam relasi romantis (Joyner & Udry, 2000 dalam Santrock, 2007:85). 

Umumnya depresi ini dikarenakan patah hati atau kekecewaan yang 

didapatkan ketika menjalani hubunga cinta remajanya. 
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Seperti Teori Cinta Segitiga (Triangle Love Theory) yang 

dikemukakan oleh salah satu pakar psikologi bernama Robert Jeffry 

Sternberg. Stenberg mengklasifikasikan cinta menjadi tiga komponen, 

yaitu kedekatan (intimacy), hasrat (passion), dan komitmen 

(commitment). Dimana dari komponen-komponen akan membagi cinta 

menjadi tujuh jenis dan salah satunya adalah cinta romantis (romantic 

love) atau dikenal juga dengan istilah passionate love. Jenis cinta ini 

umumnya tergambar dalam hubungan cinta yang dijalani oleh remaja 

karena lebih melibatkan unsur seksualitas dibandingkan cinta afektif 

(Pratiwi, 2018). 

Dalam film “Posesif” karya Edwin yang diperankan oleh Adipati 

Dolken (Yudhis) dan Putri Marino (Lala) menggambarkan bagaimana 

awalnya cinta romantis di kehidupan remaja yang masih duduk di bangku 

SMA itu mereka jalani. Cinta romantis yang dihadirkan selalu dari sisi 

yang membahagiakan akan mengungkap bagaimana sisi gelap dari 

hubungan remaja yang tanpa disadari sering sekali terjadi di kehidupan 

sehari-hari. Dimana hubungan cinta remaja ini nantinya memiliki kaitan 

dengan budaya yang ditanamkan dari keluarga akan mempengaruhi 

kecenderungan perilaku dalam berpacaran. 

2.11 Hubungan Cinta Remaja dalam Budaya Populer sebagai Gaya 

Hidup 

Melihat fenomena hubungan romantis remaja atau yang lebih 

dikenal dengan istilah pacaran sudah tidak asing lagi di sekitar 
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masyarakat. Remaja dan pacaran merupakan dua kata yang tidak bisa 

dipisahkan dalam kehidupan remaja sekarang. Mengingat bahwa remaja 

merupakan masa perpindahan dari kanak-kanak ke dewasa. Sehingga, 

banyak perubahan baik secara fisik dan non-fisik yang terjadi dalam diri 

seorang remaja. Pada masa ini remaja berupaya menemukan jati dirinya, 

adanya emosi yang tidak stabil, dan selalu ingin mencari tahu berbagai 

hal yang ada di sekitar dirinya. Pada masa ini juga, remaja mulai muncul 

ketertarikan kepada lawan jenis. Rasa ketertarikan ini yang menggiring 

banyak orang menuju istilah pacaran. 

Jika melihat pada keseharian remaja sekarang, tak jarang pacaran 

hanya menjadi ajang untuk melampiaskan nafsu, untuk mencari 

pengakuan pada lingkungan sekitar, dan mencari keuntungan pribadi 

lainnya. Pacaran bukan sesuatu yang tabu di lingkup masyarakat yang 

harus ditutup-tutupi. Pacaran secara tidak langsung menjadi bagian dari 

gaya hidup remaja di perjalanan budaya populer. Sebagai bagian dari 

budaya populer yang menarik bagi banyak orang, pacaran erat dikaitkan 

dengan bagaimana perjalanan hubungan romantis sebelum menjajaki 

hubungan yang lebih serius. 

Dalam beberapa film romantis, sering sekali tunjukkan bagaimana 

hubungan romantis yang penuh dengan gelora cinta dan kasih sayang 

kepada lawan jenis sebagai wujud menunjukkan bagaimana rasa cinta itu 

kepada pasangan. Walaupun, sering ada konflik yang terjadi, justru 

perjuangan dan pengorbanan dari kedua belah pihak yang akan 

menunjukkan apakah hubungan yang mereka jalani merupakan cinta 
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yang sejati sebelum memasuki tahap pernikahan. Seperti kenyataan yang 

ada di masyarakat, hubungan romantis remaja pun sering ditemui seperti 

itu.  

2.12 Pandangan dalam Relasi Gender dalam Hubungan Cinta Remaja 

Pada masa hubungan romantis remaja atau pacaran dapat 

memunculkan kemungkinan bentuk hubungan yang tidak adil atau tidak 

sejajar. Perempuan sering sekali menjadi pihak yang lemah karena 

pasangannya mendominasi dan seakan-akan ingin memiliki secara 

seutuhnya (Emery, Lloyd, dan Castleton, 1989 dalam Bird dan Melville, 

1994). Perempuan lebih banyak menyatakan keinginan untuk hidup lebih 

mandiri, susah untuk terbuka kepada pasangan, dan kurangnya 

kesejajaran dalam hubungan mereka sebagai penyebab putusnya 

hubungan (Bird dan Melville, 1994 dalam Nurhamida, 2005).  

Sudut pandang laki-laki pada peran gender yang tradisional dalam 

pacaran menanggap laki-laki mempunyai hak untuk mengontrol 

pasangannya, maskulinitas/kejantanan tercermin dalam bentuk 

agresifitas fisik, laki-laki akan berusaha untuk memiliki secara seutuhnya 

pasangannya dan laki-laki akan kehilangan harga diri jika menunjukkan 

tindakan yang suportif terhadap pacaranya. Sementara perempuan 

mempunyai pandangan bahwa mereka bertanggungjawab untuk 

memecahkan masalah dalam hubungan mereka, selalu digambarkan 

memiliki kecemburuan, harus memiliki rasa memiliki kepada pasangan, 

dan bentuk kekerasan fisik adalah bentuk keromantisan laki-laki. 

(Alabama Coalition Againts Domestic Violance, 2004). Hal ini akan 
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berpengaruh dalam hubungan bagaimana proses perjalanan hubungan 

romantis kedua belah pihak. Jika salah satu pihak mencintai pihak lain 

dalam kadar yang lebih tinggi dari pasangannya, kekuasaan akan berasa 

pada pihak yang rendah kadar mencintainya. Hal ini terutama terjadi 

pada perempuan. Semakin rendah kadar cintanya pada pasangannya, 

semakin tinggi kekuasaan yang laki-laki miliki (Sprecher, 1985 dalam 

Bird dan Melville, 1994, dalam Nurhamida, 2005). 

Selain hal yang dijelaskan diatas, terdapat perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan dalam memandang cinta. Salah satu teori mengatakan 

bahwa keyakinan gender tentang cinta dibentuk oleh bagaimana budaya 

mendefinisikan peran perempuan dan laki-laki. Kesempatan laki-laki 

selalu digambarkan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan 

akses pendidikan, pekerjaan, pendapatan, menyebabkan laki-laki relatif 

lebih mandiri secara ekonomi yang menyebabkan mereka lebih 

mempunyai kekuasaan, bahkan dalam hubungan intim seperti pacaran. 

Sebaliknya, perempuan memiliki tingkat ketergantungan ekonomi yang 

tinggi sehingga dalam hubungan romantis mereka juga mempunyai 

ketergantungan terhadap laki-laki (Bird dan Melville, 1994 dalam 

Nurhamida, 2005). 

Lalu, jika membahas tentang persamaan dan perbedaan gender. 

Sudah bukan menjadi rahasia apabila laki-laki dan perempuan terdapat 

perbedaan fisik. Perbedaan fisik ini juga mempengaruhi komunikasi 

verbal diantara keduanya. Dibandingkan laki-laki, perempuan lebih 

menonjol pada prestasi di sekolah. Perbedaan lainnya muncul pada sosio-
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emosional, dimana laki-laki bersikap lebih agresif dibandingkan 

perempuan (Santrock, 2007: 246). Sehingga, perbedaan peran gender 

selalu membuka temuan bervariasi tergantung dimana remaja ini 

berkembang dalam konteks budaya dan berperilaku. 

2.13 Makna-Makna Tanda dalam Pesan Film Romantic-Suspense 

Tanda adalah segala sesuatu yang berbentuk isyarat, warna, kedipan 

mata, objek, dan lain-lain yang mewakili makna yang lain selain 

bentuknya tersebut. Istilah semeiotics diperkenalkan oleh Hippocratess 

(460-377 SM), penemu ilmu medis Barat, seperti ilmu gejala-gejala. 

Gejala, menurut Hippocrates, merupakan semeion (bahasa Yunani) 

sebagai “penunjuk” (mark) atau “tanda” (sign) secara fisik. Untuk 

membahas apa yang direpresentasikan oleh gejala, bagaimana 

menjelaskan secara fisik, dan mengapa mengindikasi definisi atau 

kondisi tertentu (Danesi, 2011: 6). Sejak saat itu muncul istilah semiotik 

dalam kajian ilmu. 

Teori tanda pertama diperkenalkan oleh Santo Agustinus (354-430 

M), walaupun tokoh ini tidak menggunakan istilah semiotika dalam 

definisinya. Santo mencoba mendefinisikan tanda alami sebagai tanda-

tanda yang ditemukan secara harafiah di alam. Lalu, juga membedakan 

jenis tanda dengan istilah tanda konvensional, yaitu tanda-tanda yang 

dibuat manusia. Dalam teori semiotika modern, tanda konvensional lebih 

dikenal dengan istilah verbal dan non-verbal (Danesi, 2011: 10). 

Lalu setelah itu juga muncul pergerakan yang dikenal sebagai 

Skolastisisme yang menyatakan bahwa tanda menangkap kebenaran 
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bukan mengkonstruksi kebenaran. Hingga hampir empat abad 

setelahnya, filsuf Inggris John Locke (1632-1704) memperkenalkan 

kajian tanda dengan istilah semeiotics untuk pertama kalinya. Muncul 

juga gagasan dari Ferdinand de Saussure (1857-1913) dan Chales S. 

Pierce mengenai kajian antara konsep dan kenyataan dengan istilah yang 

tepat. Saussure memperkenalkan istilah semiologi mengenai kajian tanda 

dengan menyatakan bahwa bahasa adalah sistem tanda yang 

menunjukkan gagasan (Danesi, 2011: 11). 

Istilah semiologi juga digunakan oleh Charles Pierce guna 

menunjukkan penalaran dengan logika melalui tanda-tanda yang 

ditampilkan dalam kehidupan manusia.  Dimana berdasarkan obyeknya, 

Pierce mengklasifikasikan tanda menjadi ikon, indeks, dan simbol. Lalu, 

mencoba mengklasifikasikannya kembali dengan berbagai bentuk. 

Sehingga, tanda-tanda yang ada di kehidupan manusia dapat menjadi 

representasi bahasa linguistic atau tanda linguistic berlaku secara umum 

(Danesi, 2011: 11). Pada abad ke 20, sejumlah tokoh penting juga turut 

mengembangkan semiotika menjadi disiplin ilmu seperti yang dapat 

ditemui sekarang. Hingga Roland Barthes, menggambarkan kekuataan 

penggunaan semiotika untuk membongkar struktur makna yang 

tersembunyi dalam keseharian manusia (Danesi, 2011:12). 

Sehingga, semiotika yang dapat ditemui sekarang benar-benar 

memperhatikan makna pesan dan cara pesan disampaikan melalui tanda-

tanda yang berlaku dalam masyarakat dengan media komunikasi yang 

ada. 
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2.14 Semiotika Roland Barthes dalam Film Romantic-Suspense 

Daniel Chandler mengatakan (Rusmana, 2005:4 dalam Vera, 

2014:2), “the shortest definition is that it is the study of signs” (definisi 

singkat dari semiotika adalah ilmu yang tentang tanda-tanda). Ada juga 

yang menyatakan, “the study of how a society produces meanings and 

values in a communication system is called semiotics from the Greek 

term semion, “sign”.” Studi tentang bagaimana masyarakat 

memproduksi makna dan nilai-nilai dalam sebuah sistem komunikasi 

disebut semiotika, yang berasal dari kata seemion, istilah Yunani, yang 

berarti tanda. Disebut juga sebagai semeiotikos, yang berarti “teori 

tanda”. Menurut Paul Colbey, kata dasar semiotika diambil dari kata 

dasar Seme (Yunani) yang berarti penafsir tanda. 

Secara sederhana, bisa dimakna bahwa semiotika merupakan ilmu 

yang mempelajari mengenai dan menelaah tanda. Beberapa tokoh-tokoh 

yang turut serta memberikan pandangan keilmuannya mengenai 

semiotika seperti Ferdinand De Saussure, Charles Sanders Pierce, 

Umberto Eco, John Fiske, dan tentunya Roland Barhes memiliki 

pemahaman yang beragam mengenai pemaknaan tanda sendiri dalam 

kajian semiotika ini. Menurut Sobur (2006:69), teori semiotik Barthes 

merupakan turunan dari teori bahasa menurut de Saussure. Barthes secara 

konsisten menerapkan prinsip-prinsip linguistik struktural dalam 

menjelaskan teori semiotika yang ia paparkan. Kalangan strukturalis 

seperti Barthes memandang bahasa sebagai sistem tanda-tanda yang 

tidak hanya berupa lisan atau tulisan. Melainkan juga mengenai praktek 
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sosial dalam lingkup masyarakat yang memiliki makna dan fenomena 

budaya yang dapat menghadirkan berbagai macam jenis bahasa untuk 

dimaknai dan menciptakan keberagaman.  

Dikutip juga dari Sartini, Barthes juga menggunakan teori 

signifiant-signifie yang dikembangkan menjadi teori tentang metabahasa 

dan konotasi. Istilah significant menjadi ekspresi (E) dan signifie (C). 

Barthes mengatakan bahwa antara E dan C harus ada relasi (R) tertentu, 

sehingga membentuk tanda (sign, Sn). Konsep relasi ini membuat teori 

tentang tanda lebih mungkin berkembang karena relasi ditetapkan oleh 

pemakai tanda. Menurut Barthes pula, ekspresi dapat berkembang dan 

membentuk tanda baru. Sehingga, ada lebih dari satu dengan isi yang 

sama. Pengembangan ini disebut sebagai gejala meta-bahasa dan 

membentuk apa yang disebut kesinoniman (synonymy) (Vera, 2014:27). 

Barthes meyakini bahwa hubungan antara penanda dan pertanda 

terbentuk secara arbiter bukan secara alamiah. Roland Barthes 

menyempurnakan semiologi Saussure dengan mengembangkan sistem 

penandaan yang tidak hanya berhenti pada tingkatan denotatif. Tetapi, 

mengalami perkembangan dengan adanya tambahan pada tingkat 

konotatif. Barthes menambahkan tingkat penandaan melalui mitos yang 

nantinya akan mewakili pemaknaan dalam suatu masyarakat. 
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Peta Tanda Roland Barthes 

1. Signifier 

(penanda) 

2. Signified 

(petanda) 

 

3. Denotative sign (tanda denotatif) 

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER 

(PENANDA KONOTATIF) 

5. CONNOTATIVE SIGNIFIED 

(PETANDA KONOTATIF) 

6. CONNOTATIVE SIGN 

Sumber: Paul Cobley & Litza Jansz. 1999. Intoducing Semiotics. NY: Totem Books, hlm. 51 (Sobur, 

2013:69). 

Dalam kerangka Barthes (dalam Budiman, 2001:28, dalam Sobur, 

2006:71), menyatakan bahwa konotasi identic dengan operasi ideoloi 

yang disebut sebagai “mitos” dan berfungsi untuk mengungkapkan serta 

memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam 

suatu periode tertentu. Bagi Barthes, konotasi merupakan suatu ekspresi 

budaya dimana kebudayaan mewujudkan dirinya didalam teks-teks dan, 

dengan demikian, ideologi pun mewujudkan diri melalui berbagai kode 

yang masuk ke dalam teks dalam bentuk penanda-penanda penting 

seperti tokoh, latar, sudut pandang dan lain-lain. 

Pandangan Barthes mengenai mitos berbeda dengan konsep mitos 

dalam arti umum. Barthes mengemukakan mitos adalah bahasa, maka 

mitos adalah sebuah sistem komunikasi dan mitos adalah pesan. Dalam 

penggambaran di masyarakat umum, mitos sering dikaitkan dengan 

kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun dan berkaitan 
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dengan hal-hal yang memiliki nilai baik dan tidak baik dalam keseharian. 

Mitos dapat disebut sebagai mitos primif, misalnya menyapu tidak 

sampai bersih dan tuntas maka urusan jodoh dan rezekinya akan susah. 

Sedangkan, pandangan mitos menurut Barthes menegaskan pada 

kebiasaan yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat, seperti 

gambaran mengenai hubungan cinta remaja antara laki-laki dan 

perempuan, dimana hubungan itu selalu diselimuti dengan gairah kasih 

sayang, perhatian dan penuh cinta dengan bumbu-bumbu hubungan yang 

sangat manis dan membahagiakan. 

Film romantic-suspense, yang masih cukup asing ditelinga banyak 

orang bisa dikatakan membagi hubungan cinta remaja antara laki-laki 

dan perempuan dalam dua pandangan yang berbeda, yaitu nilai yang 

ideal merujuk pada pemaknaan denotatif dan nilai yang mengalami 

perubahan atau perbedaan mengarah pada tanda konotatif, yaitu tanda-

tanda yang relevan. 

2.15 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Melihat berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan 

mengenai berbagai kajian yang berkaitan dengan Ilmu Komunikasi, 

penelitian mengenai pemaknaan menggunakan analisis semiotika bukan 

menjadi hal yang baru lagi. Dari berbagai penelitian yang coba dicari 

tahu oleh peneliti, peneliti menyadari bahwa masih sedikit penelitian 

yang mencoba menganalisis dengan semiotika dari Roland Barthes. Agar 

terhindar dari kesamaan, peneliti perlu mengkaji beberapa penelitian 
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terdahulu yang juga mengkaji hal yang paling berdekatan dengan apa 

yang akan dikaji peneliti seperti penelitian mengenai makna pesan 

sebuah film menggunakan analisis semiotika. Berikut adalah penelitian 

terdahulu yang ditemukan peneliti: 

Nama 

Peneliti 

Judul 

Metode 

Penelitian 

Kesimpulan Persamaan Perbedaan 

Wahyu 

Satrio N 

(201310

0403114

33 – 

Ilmu 

Komuni

kasi – 

Universi

tas 

Muham

madiyah 

Malang) 

Makna 

Propagan

da 

Amerika 

pada 

Video 

Game 

Homefron

t (Analisis 

Semiotika 

Roland 

Barthes 

pada 

Video 

Game 

Homefron

t: 

Ultimate 

Edition) 

Interpretatif - 

Kualitatif 

Mengungkap 

teks yang retak 

(crack in the 

text) 

menunjukkan 

tanda-tanda 

propaganda 

militer 

Amerika. 

Tanda-tanda 

propaganda 

tersebut 

dikelompokka

n menjadi tiga, 

yaitu makna 

propaganda 

Amerika dalam 

bidang 

kemampuan 

Sama-sama 

meneliti 

mengenai 

bagaimana 

mengungkap 

dan 

mengetahui 

makna secara 

denotasi, 

konotasi, dan 

mitos dalam 

sebuah karya 

audio visual. 

Perbedaannya 

terletak pada 

permasalahan 

penelitian 

yang peneliti 

lakukan 

merupakan 

fenomena 

yang sering 

sekali ditemui 

dikehidupan 

sehari-hari, 

khususnya 

bagi remaja di 

Indonesia. 

Perbedaan 

lainnya 

terletak pada 

sumber data 
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militer, bidang 

kepahlawanan, 

dan bidang hak 

asasi manusia. 

Dalam setiap 

aksi yang 

terdapat dalam 

dua konsep 

yaitu karakter 

protagonis dan 

antagonis yang 

mana merujuk 

pada Amerika 

sebagai 

pahlawan dan 

Korea Utara 

sebagai 

penjahat. 

yang 

digunakan. 

Ade 

Wahyun

i 

(201310

0403110

42 – 

Ilmu 

Komuni

Represent

asi Pria 

Modern 

dalam 

Web 

Series 

(Analisis 

Semiotik 

Interpretatif - 

Kualitatif 

Web Series 

Axelerate The 

Series: The 

Untold Story 

menggambark

an pria modern 

menjadi enam 

karakter. 

Sama-sama 

meneliti 

mengenai 

bagaimana 

mengungkap 

dan 

mengetahui 

makna secara 

Perbedaannya 

terletak pada 

permasalahan 

penelitian 

yang peneliti 

lakukan. 

Perbedaan 

lainnya 
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kasi – 

Universi

tas 

Muham

madiyah 

Malang) 

pada Web 

Series 

Axelerate 

The 

Series: 

The 

Untold 

Story) 

Sebagian besar 

pria modern 

menggambark

an dirinya 

sebagai 

perkerja keras 

dalam 

hidupnya, serta 

berpikir 

kedepan untuk 

mencapai 

kebutuhan dan 

keinginannya. 

denotasi, 

konotasi, dan 

mitos dalam 

sebuah karya 

audio visual. 

terletak pada 

sumber data 

yang 

digunakan. 

 

Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Wahyu Satrio 

Nugroho yang merupakan seorang mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Malang. Hasil penelitian mengungkap penggambaran 

makna propaganda Amerika dalam sebuah video game yang terlihat 

melalui unsur naratif dan sinematografi. Ditunjukkan melalui 

penggambaran Korea Utara sebagai negara penjajah dan tidak memiliki 

rasa kemanusiaan. Sedangkan, Amerika digambarkan sebaliknya. 

Amerika ditunjukkan sebagai negara pahlawan yang memiliki 

pemikiran nilai-nilai positif untuk masyarakat, khususnya tentang 

bagaimana pasukan militer Amerika itu sendiri. Lalu, peneliti sekarang 

akan mengambil fokus pada bagaimana menunjukkan dan 
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mengungkapkan makna yang tergambar dalam sebuah karya audio 

visual dengan sama-sama mengungkap makna secara denotatif, 

konotatif, dan mitos. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ade Wahyuni yang juga 

merupakan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang 

menemukan dalam penelitiannya bahwa adanya representasi pria 

modern yang ditujukkan dalam web series Axelerate The Series: The 

Untold Story, yaitu pria modern sangat dekat dengan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, pria modern pekerja keras, pria modern senang 

membantu orang lain, pria modern memiliki tingkat kepercayaan diri 

yang tinggi, dan pria modern seorang pemikir kedepan. Lalu, peneliti 

sekarang akan melalukan penelitian yang juga mengungkapkan makna 

secara denotatif, konotatif, dan mitos guna menemukan pemaknaan-

pemaknaan tertentu yang terdapat dalam karya audio visual juga. 

2.16 Definisi Konseptual 

Menurut teori-teori yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan: 

a. Komunikasi massa adalah bentuk pesan komunikasi yang disampaikan 

menggunakan media tertentu melalui komunikator ke komunikan yang 

berjumlah banyak secara massal secara heterogen dan menimbulkan 

efek tertentu setelahnya. 

b. Komunikasi tidak bisa berlangsung dalam suatu ruang hampa sosial, 

melainkan dalam suatu konteks atau situasi tertentu yang mendukung 

bagaimana proses komunikasi tersebut bisa terjalin dimana menempati 
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suatu ruang, waktu, suasana, serta tatanan nilai yang disebut sebagai 

konteks. 

c. Media dibagi atas dua, yaitu media massa cetak dan media massa 

elektronik yang memiliki peran masing-masing. Media massa cetak 

terdiri dari buku, majalah, dan koran atau surat kabar. Sedangkan, media 

massa elektronik terdiri dari radio, televisi, musik, dan film. 

d. Film merupakan salah satu bentuk dari media komunikasi massa yang 

memiliki fungsi untuk memberikan informasi berupa pesan-pesan 

tertentu dengan wujud cerita gambar hidup didukung dengan suara-

suara tertentu kepada khalayak luas dengan menghasilkan efek yang 

berbeda-beda setiap orangnya. 

e. Film memiliki fungsi sebagai sarana informatif, edukatif, dan persuasif. 

f. Karakteristik film yang spesifik, yaitu layar lebar, pengambilan gambar, 

konsentrasi penuh, dan indentifikasi psikologis (Ardianto, Elvinaro, dan 

Lukiati Komala Erdinaya, 2017:145-148). 

g. Unsur film berkaitan dengan karakteristik utama, yaitu audio dan visual 

yang memiliki unsur naratif dan sinematik. 

h. Film berdasarkan alur cerita dibagi atas dua, yaitu film fiksi dan non-

fiksi, film berdasarkan durasi dibagi atas dua, yaitu film panjang dan 

film pendek, dan film berdasarkan orientasinya dibagi atas dua, yaitu 

film komersil dan film non-komersil. 

i. Film memiliki istilah dalam kategorisasi berdasarkan usia penonton, 

yaitu film “SU”, film “13+”, film “17+”, dan film “21+”. 
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j. Film romantic-suspense adalah film dengan kombinasi cerita cinta 

romantis penuh kasih sayang yang berjalan bersama dengan suasana 

yang menegangkan lebih dari satu twist cerita yang sengaja dibuat untuk 

membuat bingung penonton sebelum akhirnya cerita selesai. 

k. Sifat-sifat pesan dalam film terdiri dari pesan verbal dan non-verbal. 

Bahasa lisan dan tulisan dalam istilah komunikasi dikategorikan sebagai 

bagian dari komunikasi verbal. Sedangkan, gerak-gerik, suara, isyarat 

tangan, ekspresi, wajah, sentuhan, warna, menjadi bagian dari 

komunikasi non-verbal. 

l. Pesan dalam film romantis berkaitan dengan komponen dalam cinta 

berupa intimacy (kedekatan), passion (hasrat), dan komitmen. 

m. Budaya populer adalah kebudayaan yang diproduksi secara komersil 

dan tidak memiliki alasan untuk berpikir bahwa akan berubah di masa 

yang akan datang. Namun, dinyatakan bahwa khalayak dari budaya pop 

sendiri bisa menciptakan makna sendiri melalui teks kebudayaan 

populer tersebut. Budaya populer tidak jauh dari keseharian masyarakat 

yang selalu bisa dinikmati semua orang atau kalangan tertentu, 

contohnya adalah kendaraan pribadi, seperti mobil atau motor, gaya 

berpakaian, model rumah, bahkan memilih media sebagai sarana 

informasi atau hiburannya. 

n. Pacaran yang bertujuan untuk menyeleksi pasangan untuk ke jenjang 

pernikahan dengan pengawasan orang tua kini sudah mulai ada 

perubahan nilai-nilai didalamnya. Remaja sudah memiliki kendali 

sendiri dalam memilih dan memutuskan dengan siapa ia akan menjalani 
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hubungan romantisnya. Di zaman sekarang, menurut Paul & White 

(1990), pacaran minimal memiliki delapan fungsi. Salah satunya 

pacaran sebagai bentuk rekreasi. 

o. Salah satu teori mengatakan bahwa keyakinan gender tentang cinta 

dibentuk oleh bagaimana budaya mendefinisikan peran perempuan dan 

laki-laki. Kesempatan laki-laki selalu digambarkan memiliki peluang 

lebih besar untuk mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, 

pendapatan, menyebabkan laki-laki relatif lebih mandiri secara ekonomi 

yang menyebabkan mereka lebih mempunyai kekuasaan, bahkan dalam 

hubungan intim seperti pacaran. Sebaliknya, perempuan memiliki 

tingkat ketergantungan ekonomi yang tinggi sehingga dalam hubungan 

romantis mereka juga mempunyai ketergantungan terhadap laki-laki 

(Bird dan Melville, 1994). 

p. Tanda adalah segala sesuatu yang berbentuk isyarat, warna, kedipan 

mata, objek, dan lain-lain yang mewakili makna yang lain selain 

bentuknya tersebut. 

q. Roland Barthes menyempurnakan semiologi Saussure dengan 

mengembangkan sistem penandaan yang tidak hanya berhenti pada 

tingkatan denotatif. Tetapi, mengalami perkembangan dengan adanya 

tambahan pada tingkat konotatif. Barthes menambahkan tingkat 

penandaan melalui mitos yang nantinya akan mewakili pemaknaan 

dalam suatu masyarakat. 

 

 


