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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Praktik Kerja Jurnalistik 

Dalam prakteknya, kegiatan jurnalistik mulai berkembang sejak 

ditemukannya alat cetak untuk membuat surat kabar. Kehadiran surat kabar 

tersebut diiringi pula dengan keinginan untuk mempelajari persuratkabaran, 

yang dalam bahasa Jerman disebut Zeitungswissenschaft, sedangkan orang 

Inggris menyebutnya Journalism, dan di Indonesia dikenal dengan sebutan 

Jurnalistik. Jurnalistik adalah ilmu, teknik dan proses yang berkenan dengan 

penulisan berita, feature dan artikel opini di media massa, baik media cetak, 

elektronik maupun media online. Pengertian jurnalistik pun berkaitan erat 

dengan kewartawanan dan media massa atau komunikasi massa. MacDougall 

menyebutkan bahwa jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari 

fakta, dan melaporkan peristiwa (Kusumaningrat, 2016:15). 

Jurnalisme adalah kegiatan yang berhubungan dengan proses 

mencari, mengolah dan menyiarkan informasi kepada khalayak dan 

disebarkan melalui media massa (Nurudin, 2009:9). Jurnalistik didefinisikan 

sebagai suatu keterampilan atau kegiatan mengelola bahan berita, mulai dari 

peliputan sampai pada penyusunan yang layak disebarluaskan kepada 

masyarakat secara rutin setiap hari, melalui surat kabar,majalah atau 

memancarkannya melalui radio dan televisi. Dalam perkembangannya 

jurnalisme menjadi sebuah profesi yang dilakukan seseorang yang bekerja di 
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media massa. Di dalam profesi dibutuhkan keahlian dan kerja sesuai dengan 

keahliannya.  

 

2.1.1 Wartawan Sebagai Profesional 

Salah  satu  indikator  kredibilitas  sebuah  media  adalah  

profesionalisme wartawannya.  Dimana  seorang  wartawan  merupakan  ujung  

tombak  sebuah perusahaan  media,  tanpa  wartawan  yang  profesional  maka  

berita  yang  akan  disebarluaskan  akan  memiliki  kredibilitas  yang  kurang  

dibandingkan  jika  dibuat oleh  wartawan  yang  profesional  dan  hal  ini  

pasti  akan  berdampak  secara  tidak langsung kepada kredibilitas sebuah 

perusahaan media. Wartawan  yang  baik  selalu  menyadari  bahwa  mereka  

selalu  harus bertanggungjawab akan kebenaran berita atau laporan mereka. 

Seorang wartawan juga selalu belajar mengenai bagaimana cara 

mengkomunikasikan  ide secara teliti, efektif dan paham apa yang disebut 

berita yang disuguhkan secara jujur (Amar, 1984:42).  

Menurut As.Haris (2005:48), seseorang disebut profesional apabila: 

a. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurnalistik, 

b. mendapatkan gaji sesuai keahlian yang dimiliki, 

c. mentaati Kode Etik Jurnalistik, 

d. bergabung dengan organisasi wartawan, 

e. memiliki kecintaan dan dedikasi terhadap profesinya, 
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f. menguasai  keterampilan  jurnalistik  (keterampilan  dalam  meliput  

berita,riset  dan  investigasi,  menganalisa  arah  pemberitaan  dan  

keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi). 

Dalam persepsi diri para wartawan sendiri, istilah “profesional” 

memiliki tiga arti: pertama, profesional adalah kebalikan dari amatir; kedua, 

sifat pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus; ketiga, norma-norma 

yang mengatur perilakunya dititik beratkan pada kepentingan khalayak 

pembaca (Kusumaningrat, 2016:115). Wartawan sebagai profesional harus 

berpijak pada kode etik mereka dalam melaksanakan pekerjaannya.   

2.1.2 Kode Etik Jurnalistik 

Dalam  melaksanakan  fungsi,  hak,  kewajiban  dan  peranannya,  pers 

menghormati hak asasi setiap orang,  karena itu pers dituntut profesional dan 

terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.  Untuk menjamin kemerdakaan pers 

dan memenuhi hak  publik  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  

wartawan  Indonesia memerlukan  landasan  moral  dan  etika  profesi  sebagai  

pedoman  operasional  dalam menjaga  kepercayaan  publik  dan  menegakkan  

integritas  serta  profesionalisme. Berdasarkan  hal  tersebut,  di  wajibkan  

untuk  wartawan  Indonesia  menetapkan  dan mentaati Kode Etik Jurnalitsik.  

Dalam Kode Etik Jurnalistik yang lahir pada 14 Maret 2006, oleh 

gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik baru 

yang berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/ 
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III/2006 tanggal 24 Maret 2006, misalnya, sedikitnya mengandung empat 

asas, yaitu:  

1. Asas Demokratis 

Demokratis berarti berita harus disiarkan secara berimbang dan 

independen, selain itu, Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, dan pers 

harus mengutamakan kepentingan publik. Asas demokratis ini juga tercermin dari 

pasal 11 yang mengharuskan, Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak 

koreksi secara proposional. Sebab, dengan adanya hak jawab dan hak koreksi ini, 

pers tidak boleh menzalimi pihak manapun. Semua pihak yang terlibat harus 

diberikan kesempatan untuk menyatakan pandangan dan pendapatnya, tentu 

secara proposional.  

2. Asas Profesionalitas 

Secara sederhana, pengertian asas ini adalah wartawan Indonesia harus 

menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya. Misalnya Pers 

harus membuat, menyiarkan, dan menghasilkan berita yang akurat dan 

faktual. Dengan demikian, wartawan indonesia terampil secara teknis, bersikap 

sesuai norma yang berlaku, dan paham terhadap nilai-nilai filosofi profesinya. Hal 

lain yang ditekankan kepada wartawan dan pers dalam asas ini adalah harus 

menunjukkan identitas kepada narasumber, dilarang melakukan plagiat, tidak 

mencampurkan fakta dan opini, menguji informasi yang didapat, menghargai 

ketentuan embargo, informasi latar belakang , dan off the record, serta pers harus 



 

11 
 

segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang tidak akurat dengan 

permohonan maaf.  

3. Asas Moralitas 

Sebagai sebuah lembaga, media massa atau pers dapat memberikan 

dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan, dan penghidupan 

masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan. Kode Etik Jurnalistik 

menyadari pentingnya sebuah moral dalam menjalankan kegiatan profesi 

wartawan. Untuk itu, wartawan yang tidak dilandasi oleh moralitas tinggi, secara 

langsung sudah melanggar asas Kode Etik Jurnalistik. Hal-hal yang berkaitan 

dengan asas moralitas antara lain Wartawan tidak menerima suap, Wartawan tidak 

menyalahgunakan profesi, tidak merendahkan orang miskin dan orang cacat (Jiwa 

maupun fisik), tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi 

SARA dan gender, tidak menyebut identitas korban kesusilaan, tidak menyebut 

identitas korban dan pelaku kejahatan anak-anak, dan segera meminta maaf 

terhadap pembuatan dan penyiaran berita yang tidak akurat atau keliru.  

4. Asas Supremasi Hukum 

Dalam hal ini, wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang 

berlaku. Untuk itu, wartawan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum 

yang berlaku. Dalam memberitakan sesuatu wartawan juga diwajibkan 

menghormati asas praduga tak bersalah. 
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2.2 Konglomerasi Media 

Konglomerasi Media adalah penggabungan-penggabungan perusahaan 

menjadi perusahaan yang lebih besar yang membawahi banyak media. 

Konglomerasi ini di lakukan dengan melakukan korporasi dengan perusahaan 

media lain yang di anggap mempunyai visi yang sama. Pembentukan 

konglomerasi ini dengan cara kepemilikan saham, joint venture atau merger, atau 

pendirian kartel komunikasi dalam sekala besar. 

Konglomerasi media terjadi manakala ada konvergensi kepemilikan silang 

yang terjadi antara satu industri dengan industri lainnya. Satu perusahaan bisa 

memiliki industri televisi, suratkabar, radio, film, musik rekaman, telekomunikasi 

sebagai satu kesatuan. Seiring dengan terjadinya revolusi teknologi penyiaran dan 

informasi, industri media terbentuk dan menjadi besar dengan cara kepemilikan 

saham, penggabungan dalam joint-venture, pembentukan kerja sama, atau 

pendirian kartel komunikasi raksasa yang memiliki puluhan bahkan ratusan 

media. (Severin & Tankard, 2007).  

Saverin dan Tankard mengatakan fenomena tersebut bukanlah semata-mata 

fenomena bisnis melainkan fenomena ekonomi-politik yang melibatkan 

kekuasaan. Kepemilikan media, bukan hanya berurusan dengan persoalan produk, 

tetapi berkaitan juga dengan bagaimana lanskap sosial, citraan, berita, pesan,  

dan kata-kata dikontrol dan disosialisasikan kepada publik (masyarakat). Contoh 

dalam korporasi media saat ini, khususnya televisi, di Indonesia seperti PT. MNC 

Group, PT. Trans Corp, dan lain sebagainya.  
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Di Indonesia, peraturan hukum tentang anti monopoli, pemusatan, dan 

kepemilikan silang media penyiaran sudah ada dan jelas berlaku sejak 

diundangkan, namun dalam praktiknya hingga saat ini, indsutri media penyiaran 

masih dikuasai kelompok tertentu. Setelah tahun 1998, banyak media yang 

melakukan konsolidasi guna membentuk konglomerasi media yang lebih 

besar.  Saat ini setidaknya ada empat  4 nama bos media yang boleh dibilang adu 

kuat di industri media yang sarat modal. Sebut saja Chairul Tanjung dengan PT 

Trans Corpora (Grup Para), Harry Tanoesoedibjo dengan PT Media Nusantara 

Citra (MNC Grup), Aburizal Bakrie dengan PT Bakrie Brothers (VIVA Group) 

serta Surya Paloh dengan Media Group. Berbagai media, mulai dari koran, 

majalah, radio, media online, televisi, hingga televisi berlangganan ada di 

genggaman ke-empat orang ini. Selain empat orag tersebut, juga ada Jacob 

Oetama sebagai pemilik Gramedia Group dan Dahlan Iskan yang memiliki Jawa 

Pos Group. 

Pengelompokkan konglomerasi media di Indonesia: 

 MNC Grup : RCTI, Global TV, dan MNC TV (TPI), Koran Sindo, 

Radio Dangdut TPI, MNC Sport, Trijaya (Sindo FM), Global Radio, 

Okezone.com, Sun TV, Indovision, Sindo TV, Majalah Trust, 

Majalah High n Teen. 

 VIVA Group : TVOne, ANTV dan VIVANews.com 

 Surya Citra  Media (SCM) : SCTV, Idosiar, O-Channel, dan 

Liputan6.com 

 Media Group : Metro TV, Media Indonesia, Lampung Pos. 
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 Trans Corp : Transs TV, Trans 7, Detik.com 

 Berita Satu Media Holding bekerjasama dengan First Media dan 

Sitra wimax menaungi 12 media, a.l : Berita Satu.com, Jakarta 

Globe, Investor Daily, Suara Pembaruan, Campus Life. 

 Gramedia Group : Kompas Group (koran2 tersebar di berbagai 

daerah seluruh Indonesia dengan label Tribun, misal Tribun 

Pekanbaru), Tabloit Bola, Tabloit Nova, Kompas.com Kompas TV, 

Warta Kota.  

 JAWAPOS GROUP : JPNN (Jawa Pos News Network - kantor 

berita, JPNN.com), JPMC (Jawa Pos Multimedia Center), Jawa Pos, 

Indo Pos, Rakyat MErdeka, Lampu Hijau, Koran Nonstop. Koran-

koran lainnya di bawah grup POS seperti : Tangsel Pos, Riau Pos 

dan Koran dengan lebel RADAR seperti Radar Bogor, Radar 

Purwokerto, TV Lokal seperti : JTV di Jawa Timur, Riau TVdi Riau, 

Majalah RM, Tabloid Nyata.  

Dari pengelompokkan konglomerasi media yang ada terlihatlah bahwa 

regulasi konglomerasi media penyiaran telah tercantum dalam UU maupun PP 

yang ada faktanya tidak terlaksa. Di Peraturan Pemerintah Nom. 50 Tahun 2005 

tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta pada Paragraf 

Dua – Jasa Penyiaran Televisi – Pasal 32 telah jelas menyebutkan ketentuan 

batasan kepemilikan media, tapi lagi-lagi fakta di atas telah menjelaskan bahwa 

ternyata satu orang/ satu badan usaha yang ada memiliki hampir 100% saham di 
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setiap media yang dimilikinya, dan tentunya masih dalam satu provinsi 

ini  menampilkan bahwa peraturan ini tak berlaku. 

Terkonsentrasinya jumlah kepemilikan terhadap media menghasilkan sistem 

yang bekerja untuk mempromosikan pasar bebas global dan nilai-nilai 

komersialisasi. Dalam pandangan standar manapun, konsentrasi kekuatan media 

yang mengerucut membuatnya sangat berpengaruh. Ini semua menunjukkan 

bahwa media dimiliki oleh segelintir perusahaan kapitalis. Meningkatkan 

keuntungan sebanyak-banyakanya adalah tujuan utama yang ingin  dicapai dalam 

kerangka kapitalisme. Jadi wajar jika konten yang disajikan dalam berbagai media 

yang ada lebih banyak bersifaf rekreatif dan jauh dari kesan edukatif yang dapat 

meningkatkan moral generasi bangsa, karena pada hakikatnya media hanya ingin 

mencari keuntungan materi bukan perbaikan generasi. 

Hal lain yang dipermasalahkan ketika konglomerasi media ini muncul ialah 

mengenai opini berita bisa dikuasai oleh beberapa konglomerasi media, terlebih 

jika owner media tersebut memiliki kepentingan tertentu, seperti politik, dsb. 

Dampak paling nyata adalah penyeragaman informasi yang disampaikan kepada 

publik yang bisa mengarah kepada penyeragaman opini atas suatu fenomena yang 

disajikan media. Tepatnya, dengan konglomerasi media menyebabkan kita seperti 

tidak punya pilihan lain dalam melihat dan memahami dunia. Semua masalah 

dunia dilihat dari cara bagaimana pemilik media melihatnya, kemudian mereka 

mencoba membingkainya sedemikian rupa seolah hanya itulah pandangan yang 

dianggap benar (hegemonik) dan yang lain tentu saja salah. 
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Pada buku yang lain, McChesney (1997) menyindir konglomerasi ini sebagai 

kondisi Rich Media Poor Democracy, meski menguntungkan secara ekonomi, 

konglomerasi merupakan ancaman bagi iklim demokrasi. Demokrasi 

menghendaki adanya akses kepemilikian media yang merata dan tidak terpusat 

segelintir orang atau sekelompok orang dengan agenda kepentingan masing-

masing. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. 

Dengan berbagai hal inilah, permasalahannya telah jelas bahwa peraturan-

peraturan yang lahir dari sistem demokrasi yang sarat akan prinsip liberalisme dan 

kapitalisme inilah akar permasalahan sebenarnya. Peraturan-peraturan yang 

dilahirkan demi mewujudkan kebebasan berpendapat dan berekspresi nyatanya 

sekarang malah ditakutkan keberadaannya. Takut jika kongomerasi media hanya 

bermanfaat dan dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu, dan dapat membungkan 

kebenaran yang ada. Walau ada “teori” regulasi yang dibuat, nyatanya itu 

hanyalah sebagai teori yang tak terealisasi karena terkalahkan oleh suara para 

kapitalis 

 

2.3  Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi merupakan penyampaian pesan, simbol, informasi dari 

seorang komunikator kepada komunikan melalui media media tertentu dan 

untuk tujuan tertentu. Istilah komunikasi berasal dari kata latin “communis” 

yang berarti  membuat kesamaan atau membangun kebersamaan anatara dua 

orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa latin 

“communico” yang artinya membagi. Stuart (dalam Cangara, 2003:18). 
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Menurut Everett M. Rogers komunikasi adalah proses dimana suatu ide 

dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka (Cangara, 2003:19). 

Film menjadi alat presentasi dan distribusi dari tradisi hiburan yang 

lebih tua, menawarkan, panggung,music,drama, humor, dan trik konsumsi 

popular. Film menjadi media massa yang sesungguhnya, mampu menjangkau 

polulasi dalam jumlah yang besar dengan cepat (McQuail, 2011:35). 

2.3.1  Komunkasi Massa (Mass Communication) 

Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komnikasi yang 

berlangsung dimana pesannya dikirim dari sumber yang  melembaga kepada 

khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti 

radio, televisi, surat kabar dan film. Komunikasi massa dapat dipahami 

sebagai transfer pesan yang melibatkan khalayak banyak. Dalam sejarah 

media massa, telah tercatat media massa yang pertama ditemukan adalah 

setelah ditemukannya mesin cetak. Setelah ditemukannya mesin cetak 

tersebut, memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada 

khalayak yang tidak terbatas serta dalam wilayah yang luas.  

Dalam perkembangannya, komunikasi massa lalu berkembang lebih-

lebih jauh lagi setelah ditemukannya radio. Era radio memungkinkan 

seseorang untuk menerima pesan melalui suara, berbeda dengan masa 

sebelumnya yang hanya berupa visual. Era film kemudian  muncul 

belakangan setelah teknologi komunikasi dalam bentuk audio dan visual 

berhasil ditemukan.  
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2.3.2 Film 

“Film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di 

suatu tempat tertentu”. (Effendy, 1986: 134). Pesan film sebagai media 

komunikasi massa dapat berbentuk apa saja tergantung dari misi film 

tersebut. Akan tetapi, umumnya film dapat mencakup berbagai pesan, baik itu 

pesan pendidikan, hiburan, informasi dan sosialisasi. Film juga dianggap 

sebagai media komunikasi yang ampuh terhadap massa yang menjadi 

sasarannya, karena sifatnya yang audio visual, film mampu  bercerita banyak 

dalam waktu yang singkat. Ketika menonton film, penonton seakan-akan 

dapat menembus ruang dan waktuyang dapat menceritakan kehidupan dan 

bahkan dapat mempengaruhi audiens.   

Pada awalnya film adalah perkembangan dari seni pertunjukan. Film 

menjadi media massa yang sesungguhnya, yakni dalam artian bahwa film 

mampu menyampaikan pesan dan menjangkau populasi dalam jumlah besar 

dan tepat (McQuail, 2011: 35). Posisi ini menjadikan film kemudian masuk 

ke dalam wilayah komunikasi massa. Sebagaimana pula ciri-ciri utama dari 

komunikasi massa, memasukkan film dalam kategorinya. Menurut Elizabeth 

Noelle Neumann (dalam Rakhmat, 1994) ciri-ciri komunikasi massa dapat 

diidentifikasi seberapa sifat dasarnya, yakni :  

a. Bersifat tidak langsung. Artinya antara komunikator dan komunikan tidak 

bertatap muka secara langsung (harus melalui media teknis). Di sini, 
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komunikasi massa dilakukan dengan menggunakan media media yang 

memungkinkan menjangkau khalayak banyak. 

b. Bersifat satu arah. Komunikasi massa bukan merupakan siklus komunikasi 

yang mensyaratkan adanya timbal-balik antara komunikator dan 

komunikan. Artinya, tidak ada interaksi antara peserta-peserta komunikasi 

secara langsung. Komunikasi (transfer pesan) hanya terjadi dari 

komunikator kepada komunikan tanpa adanya tanggapan tau jawaban 

langsung dari komunikan kepada komunikator. 

c. Bersifat terbuka. Pesan dalam komunikasi massa tidak memiliki batasan 

audiens (komunikan). Setiap pesan yang diberikan oleh komunikator 

melalui media massa, bukan merupakan pesan yang ditujukan pada 

golongan atau kelompok tertentu. Pesan dalam komunikasi massa berhak 

dan bisa ditangkap oleh publik yang tidak terbatas dan anonim. 

d. Mempunyai publik yang tersebar. Pesan-pesan media tidak dapat 

dilakukan secara langsung artinya jika kita berkomunikasi melalui surat 

kabar, maka komunikasi kita tadi harus diformat sebagai berita atau 

artikel, kemudian dicetak, didistribusikan, baru kemudian sampai ke 

audien. Antara kita dan audien tidak bisa berkomunikasi secara langsung, 

sebagimana dalam komunikasi tatap muka. 
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2.4  Jenis-Jenis Film 

Film dikelompokkan pada jenis film cerita, film berita, film dokumenter 

dan film kartun (Effendy, 2003:210). 

2.4.1 Film Cerita 

    Film cerita (story film) adalah jenis film yang mengandung suatu 

cerita yang lazim dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop 

dengan bintang film tenar dan didistribusikan sebagai barang 

dagangan. Cerita yang diangkat menjadi topik film bisa berupa 

cerita fiktif atau berdasarkan kisah nyata yang dimodifikasi, 

sehingga ada unsur menarik, baik dari jalan ceritanya maupun dari 

segi artistinya. 

2.4.2 Film Berita 

    Film berita atau newsreel adalah film mengenai fakta, peristiwa 

yang benar-beanr terjadi. Karena sifatnya berita maka film yang 

disajikan kepada  publik harus mengandung nilai berita. Kriteria 

berita itu adalah penting dan menarik. 

2.4.3 Film Kartun 

    Film kartun (cartoon film) dibuat untuk konsumsi anak-anak, 

dan dapat dipastikan kita semua mengenal tokoh Donald bebek 

(Donald duck), Putri Salju (Snow White), Miki Tikus (Mickey 

Mouse) yang diciptakan oleh seniman Amerika.  

2.4.4 Film Dokumenter 
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    Film dokumenter didefenisikan oleh Robert Flaherty sebagai 

”karya ciptaan mengenai kenyataan(creative treatment of actuality) 

berbeda dengan film berita yang merupakan rekaman kenyataan, 

maka film dokumenter adalah hasil interpretasi pribadi 

(pembuatnya mengenai kenyataan tersebut). 

2.5 Film Dokumenter 

Film dokumenter merupakan film yang menceritakan sebuah kejadian 

nyata sehari-hari dengan kekuatan ide kreatornya dalam  merangkai visual-

visual  menarik dan tanpa ada unsur buatan didalam film tersebut. Bill Nichols 

(Andi Fachruddin, 2012:318) mengatakan:  

“Film dokumenter adalah  upaya menceritakan kembali sebuah 
kejadian atau realitas menggunakan fakta dan data. Kejadian yang 
dimaksud adalah isu-isu sosial tertentu yang terlihat nyata oleh pembuat 
film. Isu-isu sosial yang memunculkan banyak pertanyaan, sehingga 
pembuat film harus melakukan bentuk pencarian data dan fakta”.  

Salah satu media massa yang relatif banyak digunakan yaitu film 

dokumenter. Secara  logika,  film  dokumenter  pun  bercerita  atau  naratif,  

selain  juga  mempunyai aspek  dramatik,  hanya  saja  isi  ceritanya  bukan  

fiktif  namun  berdasarkan  fakta  atau apa adanya (Ayawaila, 2008:23). Ada 

empat kriteria yang menerangkan dokumenter adalah non fiksi : 

“kriteria yang menerangkan film dokumenter non fiksi antara lain : (1)  Setiap 
adegan film dokumenter merupakan rekaman kejadian sebenarnya, tanpa 
interpretasi imajinatif seperti halnya dalam film fiksi. Bila pada film fiksi  latar 
belakang  (setting)  adegan  dirancang,  pada  dokumenter  latar belakang  
harus  spontan  otentik  dengan  situasi  dan  kondisi  asli  (apa adanya). (2)  
Yang  ditutrkan  dalam  film  dokumenter  berdasarkan  peristiwa  nyata 
(realita),  sedangkan  pada  film  fiksi  isi  cerita  berdasarkan  karangan  
(imajinatif).  Bila  film  dokumenter  memiliki  intepretasi  kreatif,  maka 
dalam film fiksi yang dimiliki adalah interpretasi imajinatif. (3)  Sebagi  



 

22 
 

sebuah  film  nonfiksi,  sutradara  melakukan  observasi  pada  suatu peristiwa 
nyata, lalu melakukan perekaman gambar sesuai apa adanya. (4)  Apabila 
struktur cerita pada film fiksi mengacu pada alur cerita atau plot, dalam 
dokumenter konsentrasinya lebih pada isi dan pemaparan” (Ayawaila, 
2008:23). 

 

2.6 Perspektif Teori Resepsi Dalam Film  

Film sebagai media komunikasi massa  mempunyai banyak pengaruh 

terhadap khalayak. Film mempunyai beragam bentuk pesan, baik berupa tanda 

atau simbol yang menjadi sebuah sistem  makna. sehingga bisa diartikan oleh 

khalayak  secara berbeda-beda, tergantung pengalaman,kemampuan serta cara 

berfikir khalayak tersebut. Sebagai  media,  film  tentunya mewakili sudut 

pandang,gagasan dan ideologi  yang dimiliki oleh  pembuat film tersebut. 

Endaswara dalam bukunya mengemukakan bahwa: “resepsi berarti menerima 

atau penikmatan karya oleh pembaca. Resepsi merupakan aliran yang meneliti 

teks sastra dengan bertitik tolak kepada pembaca dengan memberi reaksi atau 

tanggapan terhadap teks itu.” (Endraswara, 2003:118).  

Teori resepsi merupakan sebuah aplikasi historis dari tanggapan pembaca 

terutama berkembang di Jerman ketika H. R Jauss menerbitkan tulisan berjudul 

Literary Theory as a Challenge ti Literary Theory. Dimana fokus perhatiannya 

pada penerimaan sebuah teks. Minat utamanya bukan pada tanggapan seorang 

pembaca tertentu pada suatu waktu tertentu melainkan pada perubahan-

perubahan tenggapan, interprestai, dan evaluasi pembaca umum terhadap teks 

yang sama atau teks-teks yang berbeda.   
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Interpretasi dan evaluasi dalam teori resepsi tidak ditentukan oleh sifat 

alami teks , akan tetapi juga oleh karakteristik penerima pesan. Ada beberapa 

tipe docoding yang bisa dilakukan khalayak menurut Stuart Hall (dalam 

Eriyanto 2009)  

“terdapat tiga tipe decoding yang bisa dilakukan oleh khalayak, yaitu 
Dominant, Negotiated, dan Oppositional: (1)  Dominant Hegemonic Position: 
Penulis menggunakan kode-kode umum sehingga dapat ditafsirkan dengan 
baik  oleh  pembacanya.  Artinya,  tidak  ada  perbedaan  penafsiran  antara 
penulis dan pembaca. (2) Negotiated Code Position: Kode  yang  
ditransformasikan  ditafsirkan  secara  terus  menerus oleh  kedua  belah  pihak.  
Namun,  pembaca  akan  menerima  kode  tersebut secara  umum  dengan  
menggunakan  kepercayaan  dan  keyakinannya  dan dibandingkan dengan 
kode penulis. (3) Oppositional Code Position: Pembaca  akan  berseberangan  
penafsiran  dengan  penulis.  Pembacaan oposisi  ini  muncul  kalau  penulis  
tidak  menggunakan  acuan  budaya  atau kepercayaan  politik  khalayak  
pembacanya,  sehingga  akan  menggunakan acuan budaya dan kepercayaan 
politiknya sendiri”. (Eriyanto, 2009). 

Teori resepsi adalah teori tanggapan pembaca yang menekankan 

penerimaan pembaca. Hal ini lebih umum disebut penonton penerimaan dalam 

analisis model komunikasi. Pendekatan analisis tekstual berfokus pada ruang 

lingkup untuk negosiasi dan oposisi pada bagian dari penonton. Ini berarti 

bahwa teks baik itu buku, film, atau karya kreatif lainnya-yang tidak hanya 

pasif diterima oleh penonton, tapi bahwa pembaca atau pemirsa menafsirkan 

makna teks berdasarkan latar belakang  budaya individu dan pengalaman 

hidup. Pada dasarnya, makna teks tidak melekat dalam teks itu sendiri, tapi 

dibuat dalam hubungan antara teks dan pembaca. 
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2.7 Efek Media Massa 

Efek media massa adalah sebuah konsekuensi dari apa yang media massa 

perbuat, baik disengaja maupun tidak. Ada tiga dimensi efek pesan dari  

komunikasi  massa,  yaitu :  kognitif,  afektif,  dan  konatif.  (Ardianto, 2007: 52) 

2.5.1 Efek Kognitif 

Komponen  yang  berkaitan  dengan  pengetahuan,  pandangan, keyakinan  

dan  bagaimana  orang  mempersesi  objek.  Efek  kognitif adalah  akibat  

yang  timbul  pada  diri  komunikan  yang  sifatnya informatif bagi dirinya.   

2.5.2 Efek Afektif 

Berhubungan dengan rasa senang atau susah terhadap objek sebagai arah  

sikap  positif  atau  negatif.  Efek  ini  kadarnya  lebih  tinggi daripada  

efek  kognitif.  Diharapkan  khalayak  tidak  sekedar  hanya tahu  saja,  

tetapi  lebih  lanjut  diharapkan  dapat  turut  merasakan perasaan iba, 

terharu, sedih, gembira, marah dan sebagainya. 

2.5.3 Efek Konatif 

Efek Konatif berhubungan  dengan  kecenderungan bertindak  terhadap  

objek  dalam bentuk perbuatan atau sikap, memperlihatkan  perilaku  

orang terhadap objek, intensitas sikap yaitu besar kecilnya kecenderungan 

berperilaku. 

Menurut Nurudin dalam bukunya, ada dua faktor yang utama yang 

menjadi penentu besar tidaknya faktor efek yang dilakukan oleh media: 

” faktor yang yang menjadi penentu efek adalah: (1)   Faktor individu; 
Faktor individu yang ikut berpengaruh pada proses penerimaan pesan 
lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran psikologi. Faktor pribadi 
yang ikut mempengaruhi proses komunikasi antara lain selective 
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attention, selective perception dan selective retention, motivasi dan 
pengetahuan, kepercayaan, pendapat, nilai dan kebutuhan, 
pembujukan, kepribadian dan penyesuaian diri. (2) Faktor sosial; 
Faktor sosial yang ikut mempengaruhi proses penerimaan pesan antara 
lain umur dan jenis kelamin, pendidikan dan latihan, pekerjaan dan 
pendapatan, agama dan tempat tinggal.” ( Nurudin, 2003 :214 - 220 ). 


