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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan media massa saat ini merupakan sebuah pendukung  

kebutuhan dalam aktifitas masyarakat. Dalam era globalisasi, tekhnologi yang 

berkembang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi 

secara praktis dan efektif dengan mengikuti perkembangan zaman. Secara 

teori, media massa bertujuan menyampaikan informasi dengan benar secara 

efektif dan efesien kepada setiap khalayak (Sobur, 2004;114). 

Kemajuan media massa dalam perkembangan teknologi mampu 

menghasilkan sebuah informasi dan hiburan bagi khalayak, baik dalam 

kebutuhan berupa bentuk media cetak maupun audio visual. Hal tersebut 

dapat melahirkan sebuah karya yang patut untuk dipublikasikan dalam media 

berbentuk audio visual. Dengan adanya perkembangan media massa yang 

semacam ini, pengetahuan informasi bagi khalayak secara tidak langsung 

menjadi terpenuhi khususnya dalam dunia film. 

Film merupakan salah satu dari sebuah kreatifitas yang didalamnya 

mengandung pesan dan masalah yang akan disampaikan. Film juga 

merupakan media aktualisasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat  

dari zaman ke zaman , baik dari teknologi yang digunakan maupun dari tema 

yang akan diangkat karena di dalam film tidak mengandung unsur-unsur 

politik di dalamnya (Sobur, 2004; 126). 
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Dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, media massa 

dipandang sebagai lahirnya kebudayaan massa, karena dalam sisi lain media 

massa sebagai konsekuensi untuk mengembangkan media industri dalam 

masyarakat. Sudut pandang lain juga menilai bahwa berkembangnya media 

massa dengan kemampuannya yang begitu canggih mampu membuat sebuah 

simbol-simbol baru yang dapat menginterpretasikan pesan baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam benak masyarakat. 

Munculnya perfilman Indonesia di tengah-tengah masyarakat 

mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelangsungan hidup. Adanya 

unsur cerita yang terkandung di dalamnya mempunyai nilai pesan tersendiri 

bagi yang melihat. Sehingga pesan dalam film dapat memunculkan makna 

yang sangat unik di antara media komunikasi lainnya. Selain itu media 

komunikasi juga dipandang sebagai media yang sangat efektif dalam 

penyampaian pesannya. 

Hubungan antara film dan masyarakat memiliki sejarah yang sangat 

panjang dalam kajian para ahli komunikasi. Begitu pula dengan pendapat 

yang mengatakan bahwa film selalu mempengaruhi dan membentuk 

masyarakat berdasarkan muatan pesan (message) di baliknya, tanpa pernah 

berlaku sebaliknya. Film mencapai masa puncaknya diantara perang dunia I 

dan perang dunia ke II, namun merosot tajam setelah tahun 1945, seiring 

dengan munculnya medium televisi (Sobur, 2004:126-127).  

Dalam jurnal Ilmu Komunikas vol 1. No. 2  Sumardjijanti, 2009, Studi 

Deskriptif Tentang Opini Mahasiswa, bahwa perfilman Indonesia mulai 
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bangun dari keterpurukan sekitar tahun 2000 dengan munculnya film 

Petualangan Sherina, yang disambut antusias oleh masyarakat. Kemudian 

disusul dengan film Ada Apa Dengan Cinta yang bergenre percintaan remaja 

yang mampu menarik respon masyarakat. Sebagai awal kebangkitan 

perfilman Indonesia yang sedang lesu. Dari banyaknya film yang muncul, 

sebagian besar mengangkat gaya hidup anak muda masa kini. Hal ini sebagai 

usaha untuk menarik minat remaja sebagai konsumen terbesar dalam industri 

perfilman di Indonesia. Beberapa tahun terakhir banyak film bertema drama 

religi bermunculan, salah satunya yaitu “Perempuan Berkalung Sorban”. Film 

Perempuan Berkalung Sorban merupakan sebuah drama religius garapan 

sutradara muda Hanung Bramantyo (hhtp://www.jurnal ilmu komunikasi Vol. 

1 No. 2 Oktober 2009. Diakses pada hari jumat jam 20:30).  

Seiring dengan perkembangan film yang semakin pesat dengan 

berbagai tema yang diangkat, membuat para sutradara berusaha lebih kreatif 

lagi dalam membuat alur cerita yang lebih menarik untuk ditonton oleh 

khalayak. Perkembangan dunia film tidak jauh dari para penikmat film. 

Apabila penikmat tidak ada maka perkembangan dunia perfilman akan mati. 

Hal tersebut menimbulkan adanya ide-ide yang bermunculan untuk 

mengangkat tema religi kelayar lebar. 

Fenomena film bertema religi yang semakin bayak bermunculan 

dengan setting drama yang diperankan oleh perempuan, sebagai pemeran 

utamanya adalah salah satu sosok yang mendapatkan perlakuan semena-mena 

akibat kedudukan seorang laki-laki yang lebih tinggi.  Selain itu perempuan  
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hanya berperan sebagai seorang wanita yang lemah selalu hidup dalam aturan 

suami, sehinngga banyak dari orang mengatakan bahwa wanita identik 

dengan istilah 3M, masak (masak), mancak (berdandan), manak (melahirkan).  

Berbagai tema yang diangkat oleh para pembuat film ke layar lebar 

oleh sang sutradra bedasarkan pemikiran atau pandangan mereka mengenai 

fenomena perempuan, tidak jauh terlepas dari fenomena kehidupan yang 

nyata. Sedangkan dalam media massa pada umumnya perempuan 

digambarkan sebagai sosok yang suka berbelanja dan menyukai hal-hal yang 

dapat membuat dirinya menjadi cantik. Kemudian laki-laki digambarkan 

sebagai sosok seorang yang berkuasa atas kehidupan perempuan. 

Pada tahun 2008 film bergenre religi mulai banyak bermunculan 

dengan berbagi tema perempuan lemah yang diangkat ke layar lebar. 

Kesuksesan film religi tentang gambaran lemahnya perempuan pada tahun 

2008 menjadi fenomenal pada saat itu hingga saat ini masih digemari oleh 

penikmat film adalah  “Ayat-Ayat Cinta”. Film karya Hanung Bramantyo ini 

mampu menjual tiket lebih dari tiga juta penggemar film. Film “Ayat-Ayat 

Cinta” merupakan adaptasi dari novel karya Habiburohman El Shirazy. 

Gambaran seorang wanita yang lemah sering kali ditemukan dalam  

perfiman Indonesia, baik dalam sinetron lepas tayang maupun film layar 

lebar. Agar diharapkan memperoleh simpati dan cucuran air mata dari para 

penonton. Oleh karena itu disadari atau tidak, selama ini wanita telah menjadi 

bahan konsumsi bagi publik. Hal tersebut sering kita jumpai dari berbagai 

bentuk media massa yang memanfaatkan wanita sebagai nilai jual bagi 
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produknya. Maupun demi mendapatkan rating tinggi dan keuntungan yang 

lebih besar. 

Wanita dalam  ranah perfilman Indonesia sering sekali ditampilkan  

dan menjadi tema yang menarik untuk di angkat ke layar lebar. Sehingga  

dalam film bergenre religi sendiri yang bernuansa islami wanita selalu saja di 

perlakukan tidak adil dan menjadi sosok yang lemah  selalu dibawah  tekanan 

laki-laki maupun keluarga. Tampaknya kekerasan dalam tayangan media 

massa tidak pernah jauh dari sosok seorang wanita. Pelabelan tersebut mampu 

membuat wanita merasa tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya, 

tayangan kekerasan yang berlebihan pada media pula yang akhirnya memicu 

terjadinya pendapat tentang adanya sterotype dalam film religi. 

Secara umum strerotype adalah pelabelan atau penandaan terhadap 

suatu kelompok tertentu. Celakanya sterotype selalu saja merugikan dan 

menimbulkan ketidakadilan pada wanita. Sterotype terhadap kaum wanita ini 

terjadi di mana-mana. Banyaknya peraturan pemerintah, keagamaan, kultur 

dan semua kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena sterotype 

tersebut (Fakih, 2001: 16-17).  

Menurut Wood dalam jurnal ilmu komunikasi Sumardjijanti Fisip 

UPN Studi Deskriptif Tentang Opini Mahasiswa menyebutkan bahwa melalui 

isi nya media membangun sterotype dan labeling pada peran laki-laki dan 

perempuan baik dalam bentuk film, program televisi, berita  media cetak 

ataupun elektronik. (hhtp://www.jurnal ilmu komunikasi Vol. 1 No. 2 Oktober 

2009. Diakses pada hari jumat jam 20:30)   
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Kekerasan terhadap wanita juga salah satu praktek ketidakadilan. 

Kekerasan fisik maupun kekerasan psikologi yang mampu mempengaruhi 

mental seseorang. Dalam ranah lingkup keluarga islam  wanita dijodohkan 

dan di tuntun untuk tidak menolak perjodohan. Padahal wanita juga 

mempunyai hak untuk menolak. Kekerasan berupa pemaksaan hak jodo 

(ijbar) yang sering muncul dalam film bergenre religi membentuk pola pikir 

tentang ketidak adilan pada wanita. Pembentukan sterotype dapat dilihat 

melalui penandaan negatif yang tertanam pada adegan kekerasan (violence) 

pada media (Fakih, 1996 : 11). 

Sedangkan di dalam ajaran islam mengakui persamaan hak antara 

kaum laki-laki dan perempuan di jelaskan dalam al-Qur’an yang berbunyi “ 

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku  supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa 

di anatara kamu.“ (S. Al-hujurat :13). Ayat di atas menegaskan bahwa yang 

membedakan kaum laki-laki dan perempuan di mata Allah hanyalah tingkat 

keimanan dan ketaqwaannya. 

Kurangnya pemahaman terhadap tafsir-tafsir al-Qur’an membuat 

interpretasi sendiri bagi yang memahaminya, maka tidak hanya dibutuhkan 

penafsiran dari satu pengertian saja, yang  disebut dengan dalil qoth’iy. 

Sehingga pemahaman tentang gender dapat dipahami secara menyeluruh, 

baik dalam konteks agama maupun sosial. Karena pada dasarnya semangat 
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hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam islam bersifat adil 

(equal) (Fakih, 2001: 136-137).  

Al-Qur’an sebagai rujukan  prinsip masyarakat islam, pada dasarnya 

mengakui bahwa kedudukan antara kaum laki-laki dan perempuan adalah 

sama. Karena keduanya diciptakan dari satu nafs (living entity), di mana yang 

satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Bahkan di dalam al-

Qur’an tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang 

rusuk Nabi Adam sehingga status dan kedudukannya lebih rendah. Atas dasar 

itu pula, prinsip al-Qur’an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah 

sama (Fakih, 2001: 129-130).  

Masih banyak ayat al-Qur’an yang mendukung pandangan bahwa 

kaum perempuan tidaklah seharusnya mendapat perlakuan tidakadil dan 

berupa kekerasan terhadap kaum laki-laki, seperti surat at-taubah ayat 71; an-

Nisa ayat 123; surat Al Imran ayat 195 dan surat an –Nahl ayat 97 yang 

meneyelaskan tentang tindak kekerasan (Fakih, 2001: 137-138).  

Bayaknya film bergenre religi di Indonesia telah menggambarkan 

wanita dengan sterotype yang sudah di bentuk dari sudut pandang mayoritas 

yang selalu tertindas. Maka dapat dilihat dalam perwujudan dari seorang 

wanita yang berjuang agar tidak di tempatkan dalam posisi yang rendah 

dibawah laki-laki, begitu pula dengan kelemahan seorang wanita yang 

ditindas dan mendapat perlakuan kekerasan dari seorang laki-laki baik dalam 

kehidupan rumah tangga maupun keluarga. 
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Kekerasan dengan berbasis gender (gender based violance) 

merupakan salah satu tindak kekerasan yang diakibatkan oleh adanya relasi 

yang timpang antara kaum wanita dengan laki-laki dan ditandai dengan relasi 

yang powerless dan powerfull antara satu dengan keduanya (Sihite, 2007: 46). 

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah yang serius  

sepanjang tidak melahirkan adanya ketidakadilan gender (gender 

inequalities). Namun yang menjadi persoalan saat ini, ternyata perbedaan 

gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terhadap wanita. 

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, 

yakni: marginalisasi atau kemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan 

tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui 

pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih 

banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender (Fakih, 1996; 11-12). 

Bahaya kekerasan dalam media massa mampu mempunyai alasannya 

yang cukup kuat, meskipun sering lebih mencerminkan bentuk ketakutan 

daripada sebuah ancaman rill, apa yang ditakutkan ialah penularan skenario  

kekerasan dalam media menjadi kekerasan sosial rill. Menurut hasil studi 

tentang kekerasan dalam media telivisi di amerika serikat oleh American 

Psychological  Association pada tahun 1995, seperti yang di kutip oleh 

Shopie Jehel (2003:124), ada tiga kesimpulan menarik yang perlu mendapat 

perhatian serius dianataranya : 

1. Merepresentasikan program kekerasan mampu meningkatkan perilaku 

yang agresif. 
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2. Memperlihatkan secara langsung tayangan kekerasan dapat menyebabkan 

ketidakpekaan terhadap yang melihat bentuk kekerasan dan penderitaan 

pada korban.  

3. Tayangan kekerasan yang berlebihan  dapat meninggkatkan rasa takut 

sehingga akan  menciptakan  representasi dalam diri pemirsa. 

Adegan yang di tayangkan pada beberapa film bergenre religi di 

Indonesia sekarang ini juga banyak yang menampilkan ekploitasi wanita 

dengan bentuk kekerasan baik kekerasan fisik maupun non fisik. Seperti pada 

potongan adegan film religi di bawah ini: 

    

(Gambar 1.1 potongan adegan kehormatan     Gambar 1.2 potogan adegan dibawah  

perempuan dibalik kerudung)                       lindungan  ka’bah) 

Dari sejumlah film yang berlatar belakang religi banyak sutradara dan 

produser film ingin menyampaikan pesannya melalui film,  dengan 

memasukan gambar dan adegan wanita yang mengalami bentuk kekerasan 

oleh laki-laki dan keluaraga untuk menarik penonton. Gambar 1.1 adalah 

salah satu bentuk kekerasan fisik berupa menampar yang dialami wanita pada 

film Kehormatan Di Balik Kerudung, sedangkan pada gambar 1.2 adalah 

bentuk kekerasan psikis  berupa memaksa pada wanita dalam film Dibawah 

Lindungan Ka’bah adanya pemaksaan perjodohan oleh keluarga. 

Banyaknya kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan sangat 

disayangkan hingga menimbulkan dampak negatif  yang nyata, diantaranya 
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sering terjadi kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis. 

Perempuan yang menjadi tindak kekerasan tidak hanya pada ibu rumah 

tangga, akan tetapi juga dialami oleh seorang anak perempuan. Hilanggnya 

hak suara untuk mengemukakan apa yang diinginkan oleh seorang anak atau 

biasa di sebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka menjadi alasan 

untuk peneliti untuk mengukur adegan-adegan kekerasan yang sering muncul 

dan mendominasi dalam film bergenre religi periode tahun 2011. Film 

tersebut adalah Dibawah Lindungan Ka’bah, Kehormatan dibalik Kerudung, 

Khalifah, Sajadah Kab’ah dan Khafalan Sholat Delisa. 

Untuk lebih memperkuat data pendukung peneliti membuat grafik 

representase penonton dalam menyukai tayangan film bergenre religi, agar 

data dapat di lihat melalui tingkat angka yang sudah di jelaskan pada gambar 

di bawah ini : 

Gambar 1.3 

Grafik Presentase Film Religi Periode Tahun 2009- 2012 

  Tahun 2009 – Tahun 2012 
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Pada grafik di atas menunjukan tingkat presentase film bergenre religi 

pada tahun 2009-2012. Warna biru menunjukan tahun 2009 yang mengalami 

presentase favorit penonton dalam film religi dari 5%, 10%, hingga menjadi 

35%. Warna merah menunjukan tahun 2010 dimana presentase penonton 

mulai dari 10%, 5%, 5%, 15%, dan kembali menjadi 5%. Berikutnya warna 

hijau ditujukan pada tahun 2011 dimana presentase minat penonton film 

bergenre religi dari 5%,menjadi  15%, 20%, 20%, 10%, dan terakhir 5%. 

Sedangkan warna unggu menunjukan tahun 2012 dengan presentase 5%, 5%, 

kembali 5%, kemudian naik menjadi 20% dan menurun menjadi 5%. 

(http://www.statmyweb.com/s/film-religi (Diakses pada hari Senin jam 

20:35). 

Peneliti memilih periode pada tahun 2011 di karenakan pada periode 

tersebut tingkat presentase penonton dalam film religi masih saja  menjadi 

favorit dengan isi cerita wanita sebagai tokoh utama yang lemah dan 

manderita dari awal tahun hingga pada akhir tahun.  

B. Batasan Masalah 

Guna untuk mendapatkan hasil yang mendalam dan memiliki fokus 

yang jelas, maka penelitian ini akan dibatasi pada kekerasan yang dilakukan 

terhadap wanita, yang berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, serta 

kekerasan seksual. Dalam film religi akan dilihat kecendurungan adegan 

kekerasan yang menampilkan gambar begitu juga dengan pemakaian dialog 

yang akan dipilih  sebagai jenis kekerasan pada Film Indonesia Bergenre 

Religi Periode Tahun 2011. 

http://www.statmyweb.com/s/film-religi
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas yang telah 

dipaparkan maka dapat dilihat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kecenderungan Adegan Kekerasan dalam Film Genre Religi 

Indonesia? 

2. Seberapa Besar Frekuensi Adegan Kekerasan dalam Film Genre Religi 

Indonesia? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk melihat kecenderungan adegan kekerasan dalam dalam Film Genre 

Religi Indonesia.  

2. Untuk mengetahui frekuensi adegan kekerasan dalam Film Genre Religi 

Indonesia.  

E. Manfaat Penelitian  

Selain beberapa tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah kajian pemikiran 

bagi pengembangan ilmu komunikasi khususnya pembaca studi 

komunikasi tentang adegan kekerasan dalam film genre religi Indonesia . 

2. Secara praktisi  

Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi penelitian 

selanjutnya.Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
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masukan kepada semua khalayak yang melakukan penelitian untuk lebih 

selektif dalam melihat tayangan film. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang kekerasan sebelumnya pernah dilakukan oleh  Agus 

Irianto (2010), mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas 

Komunikasi dan Informatika (FKI) Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(UMS), dengan skripsinya yang berjudul “Kekerasan dalam Serial Televisi 

(Studi Analisis Isi Tentang Adegan Kekerasan Dalam Serial Animasi Jepang 

Naruto Shipupunden yang Ditayangkan di GLOBALTVPeriode Bulan 

November 2010 )”, yang meneliti tentang frekuensi kekerasan fisik dan 

psikologi serta menghitung frekuensi adegan kekerasan tersebut menggunakan 

rumus Hostli. 

Penelitian yang terkait dengan kekerasan dilakukan oleh Daniel 

Budiana (2008), mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 

Komunikasi (FKI) Universitas Kristen Petra Surabaya, dengan judul 

penelitian “Analisis Isi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Sinetron 

Religi” penelitian ini  mengkaji teori kekerasan dalam rumah tangga, 

kekerasan dalam pandangan agama, dan ketidakadilan gender. Teori teori 

tersebut digunakan untuk menentukan variabel serta indikator kemunculan 

adegan kekerasan yang didominasi kemudian akan dicoding dengan 

menghitung jumlah frekuensi kemunculan. Penelitian ini menggunakan studi 

pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunaka metode analisis isi 

sebagai pisau penelitian. 
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Penelitian tentang kekerasan dalam tayangan televisi sebelumnya juga  

dilakukan oleh Endri Yuliastutik (2010), mahasiswa Jurusa Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS), 

dengan judul skripsin “Sinetron dan Kekerasan (Analisis Isi Kekerasan pada 

Sinetron Lepas di SCTV Hari Minggu pukul 10.00 WIB periode Juni 2009)”, 

yang meneliti tentang frekuensi munculnya muatan kekerasan melalui 

pengkodingan berdasarkan pada kategori-kategori yang telah dibuat yakni, 

bentuk kekerasan, ekspresi kekerasan, motif kekerasan, moralitas sinetron, 

serta deskripsi mengenai tema, setting dan sinopsis cerita 

Penelitian yang serupa juga telah dilakukan oleh Tito Ramadhani 

(2013), mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi 

dan Informatika (FKI) Universitas Muhammadiyah Surakarta (Analisis Isi 

Kekerasan dan Pornomedia dalam Tayangan Telivisi pada Program Acara 

Komedi Pesbukers di Antv Periode Bulan Juni 2012), yang meneliti frekuensi 

kemunculan, jenis, kekerasan dan pornografi serta menghitung frekuensi 

adegan kekerasan sesuai dengan durasidan menggunakan rumus Hostli. 

Penelitian diatas berpacu pada tayangan yang ada dalam televisi, akan 

tetapi mencermati segala bentuk kekerasan baik kekerasan fisik maupun 

kekerasan psikologi serta kecenderungaan adegan kekerasan. Karena dalam 

tayangan film religi Indonesia wanita cenderung lemah digambarkan, sehingga 

penelitian hanya membatasi tingkat frekuensi kekerasan dan kecenderungan 

kekerasan dalam film religi Indonesia. Hal ini dapat memberikan dampak 

yang buruk untuk penonton, terutama bagi anak-anak dan remaja. 
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G. Kerangka Teori 

1. Komunikasi Sebagai Transmisi Pesan  

Komunikasi dalam bahasa inggris adalah communication dan berasal 

dari bahasa latin comunicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti 

sama, maksudnya adalah sama makana. Menurut Laswel komunikasi proses 

penyamapaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media 

yang menimbulkan efek media tertentu (Effendy, 2011:10). 

Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses pernyataan antara 

manusia, sesuatu yang dinyatakan itu adalah pikiran atau proses sebuah 

perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunkan bahasa sebagai alat 

penyalurnya. Dalam “bahasa” komunikasi pernyatan dinamakan pesan 

(message), orang yang menyampaikan pesan di sebut komunikator 

(communicator) sedangkan orang yang menerima pernyataan diberi nama 

komunikan (communicate)(Effendy, 1993:28). 

Dengan demikian komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian 

pesan dari satu pihak (komunikator) ke pihak lain yang biasa disebut 

(komunikan), dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman makna yang 

sama dan mempengaruhi satu sama lain.  

2. Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Dalam proses sebuah komunikasi, banyak media massa yang dapat di 

gunakan dalam penyampaian pesan kepada khalayaknya. Media  merupakan 

bentuk komunkasi massa yang bersifat umum, setiap khalayak dapat 

mengetahui informasi baik secara efektif maupun efesien. Bentuk media 
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elektronik dapat berupa media cetak maupun audio visual, seperti film juga 

dapat disebut media komunikasai massa.  

Komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-

pemancar yang berupaaudio atau audio visual. Komunikasi massa barangkali 

akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya: 

telivisi, radio, surat kabar, film, buku dan pita (Effendy, 2011:21). 

Komunikasi menurut Severin dan Tankard, Jr. yaitu: 

“komunikasi massa adalah keterampilan, seni, dan ilmu, dikaitkan 

dengan pendapat Devito bahwa komunikasi massa itu di tunjukan kepada 

massa dengan melalui media massa  dibandingkan dengan jenis-jenis 

komunikasi lainnya, maka komunikasi massa mempunyai ciri-ciri khusus 

yang disebabkan oleh sifat-sifat komponennya”(Effendy, 2011 : 21). 

 

Jauh dari pendapat mengenai pengertian diatas komunikasi massa 

dapat di simpulkan sebagai bentuk informasi  yang ditujukan kepada khalayak 

melalui media massa. 

Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, 

lantas membuat para ahli bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi 

khalayaknya (Sobur, 2004:127). 

Film juga sebagai sarana hiburan dan media aktualisasi dalam 

kehidupan masyarakat pada masanya. Hubungan antara film dan masyarakat 

selalu di pahami secara linier. Artinya film selalu mempengaruhi dan 

membentuk pola pikir masyarakat berdasarkan muatan pesan (message) di 

baliknya tanpa pernah berlaku sebaliknya (Sobur, 2004:127). 

Pengertian film menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 

(8/1992), tanggal 30 Maret 1992 (Jakarta),tentang : Perfilman, Pasal 1. Film 

adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa 

pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam 
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pada pita seluloid, pita, video, dan/ atau bahan hasil penemuan teknologi 

lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses 

elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat 

dipertunjukkan dan/ atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, 

elektronik dan/atau lainnya. 

Menurut Onong Uch Efendy (1984:82) dalam kamus 

komunikasi,pengertian film yaitu : 

a. Bahan tipis dan bening berbentuk carik dan dilapisi emuisi, yang peka 

cahaya untuk merekam gambar dari suatu obyek kamera. 

b. Media komunikasi yang bersifat visual atau audio visual untuk 

menyampaikan suatu pesan terhadap sekelompok orang yang berkumpul 

di suatu tempat tertentu. 

Jadi menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian film 

adalah media komunikasi yang merekam gambar bergerak yang dapat di putar 

menggunakan sistem  mekanik atau alat elektronik. 

Film merupakan produk dari sebuah komunikasi massa, karena film 

memiliki ciri-ciri dari komunikasi massa seperti yang telah dipaparkan diatas 

sebelumnya, yang pertama adalah, komunikasi yang bersifat satu arah. 

Maksudnya disini pesan yang disamapaikan film pada audiens, tidak 

mendapat feedbcak langsung langsung ataupun mendapat respon langsung dari 

audiens terhadap pesan yang dismapaikan film tersebut.  

Film religi di Indonesia pada periode Tahun 2011 yang akan dijadikan 

data penelitian peneliti Film Bergenre Religi, genre dalam film sendiri terdiri 
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dari genre film horor yang berupa horor-Regresif dan horor-Transgresif 

(Thomas, 2002: 122). 

Genre sendiri berasal dari bahasa perancis yang mempunyai makna 

“bentuk” atau “tipe”. Penggunaan kata genre bertujuan untuk membantu 

mengklasifikasikan sebuah film agar lebih spesifik. Sedangkan religi sendiri 

berasal dari bahasa latin yaitu “religio” yang artinya meningkat kembali, 

maksutnya adalah untuk megikat dirinya pada tuhan. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Agama.Agama(Diakses pada hari selasa Tanggal 

18 Desember 20.33) 

Genre film religi adalah film yang dirancang untuk memperlihatkan 

dan mengangkat nilai-nilai kepercayan islam, dimana wanita selalu di 

gambarkan sebagai sosok seorang yang lemah selalu dibawah tekanan laki-

laki dan keluarga. 

3. Gender Dalam Media  

Kesenjangan gender banyak sekali terjadi di sekitar kita, menurut Ace 

Suryadi, kesenjangan yang terjadi di lingkungan sosial akibat oleh adanya 

beberapa faktor yaitu: 

a. Sifat feminim dan maskulin, bukanlah pembawaan yang kodrati, namu  

lebih disebabkan karena adanya faktor budaya dari faktor fisik yang 

memang terdapat perbedaan. Proses timbulnya pembudayaan sifat 

feminim dan maskulin dapat tersosialisasi melalui perbedaan dalam 

bentuk pakaian. Model potongan  rambut, perlakuan, sebutan-sebutan 

atau bahasa ayng berbeda untuk laki-laki dan perempuan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
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b. Pembagian peran publik dan domestik, pemilihan peran tersebut adalah 

sebuah proses budaya. Perempuan dengan sifat feminimnya dan laki-

laki dengan sifat maskulinnya, dipandang oleh budaya masyarakat 

selayaknya untuk berperan di sektor domestik, dan sebaliknya laki-laki 

berperan dalam sektor publik dengan gaya maskulinnya.  

c. Posisi mendominasi dan tersubordinasi, sikapa kaum perempuan yang 

sudah terbentuk pasif (nerimo) mendorong untuk menyerahkan segala 

bentuk urusan yang sulit kepada kaum laki-laki.  

Dari kondisi inilah yang memunculkan dominasi kaum laki-laki 

terhadap kaum wanita, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun 

masyarakat. Efek negatif pemilihan peran sosial (gender) dari budaya patriarki 

kemudian memunculkan adanya efek ketidakadilan gender, diantaranya : 

a. Diskriminasi perempuan adalah bentuk ketidakadilan gender yang 

lebih mengutamakan kaum laki-laki. Diskriminasi terhadap kaum 

perempuan sudah terbentuk lama dalam lingkungan keluarga, terlebih 

pada kelurga yang memiliki anak laki-laki cenderung menyekolahkan 

pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

b. Eksploitasi kaum perempuan, terutama dari keluaraga yang secara 

ekonomi kurang mampu identik dengan karakteristik perempuan 

dengan pendidikan yang lebih rendah, kurang berpengalaman dan 

cenderung untuk menerima. Kondisi perempuan seperti ini sangat 

rentan dengan dengan perlakuan yang tidak adil, salah satu bentuk 
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perlakuan perempuan yang tidak adil adalah bentuk eksploitasi, 

pemaksaan dan penjajahan hak. 

c. Marginalisasi perempuan, pada zaman modern tidak hanya harus 

bersaing dengan kaum laki-laki. Namun bersamaan dengan itu muncul 

pergantian dengan teknologi yang menggantikan peran pekerjaan 

perempuan oleh mesin, akibatnya perempuan dengan tingkat 

pendidikan rendah dan status ekonomi yang lemah berperan pada 

sektor yang tidak terjamah dan ditinggalkan oleh kaum laki-laki dan 

mesin. 

d. Subordinasi perempuan, memandang bahwasanya perempuan dalah 

makhluk yang lemah sehingga sering kali harus berada di bawah 

kekuasaan laki-laki. Bentuk subordinasi ini berbeda di beberapa 

daerah, dahulu di  Jawa perempuan dipandang tidak perlu sekolah 

tinggi-tinggi karena nantinya hanya akan mengurusi urusan dapur. 

e. Sterotype jenis kelamin, adalah pelabelan kepada perempuan dengan 

berbagai jenis pembatasan berupa keharusan atau kewajiban atau 

pelanggaran tertentu yang menuntut untuk ditaati berdasarkan adat 

budaya masyarakat dan apabila dilanggar akan mendapat semacam 

sanksi sosial. 

f. Beban kerja yang lebih berat, salah satu efek dari pemilihan peran 

sosial yang menimpa kaum perempuan berupa beban kerja yang lebih 

berat. 
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g. Kekerasan terhadap perempuan, betuk ketidakadilan yang sering kali 

terjadi terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan berbentuk 

kekerasan fisik atau kekerasan non-fisik (Suryadi dan Idris, 2004: 76).  

Banyaknya bias gender kerap sekali ditampilkan dalam media, banyak 

dari berbagai film dan acara hiburan lainnya menyinggung atau merendahkan 

salah satu gender. Seperti laki-laki berpenampilan seperti lanyakna seorang 

wanita, atau dimana wanita selalu dalam tekanan kaum laki-laki maupun 

keluarga menjadi sosok yang teraniaya, dan sering kali wanita sebagai bahan 

eksploitasi oleh media.  

Gender sebagai perbedaan antara kaum perempuan dan laki-laki 

berdasarkan social construction  tercermin dalam kehidupan sosial yang 

berawal dari keluarga. Wanita disosialisasi dan diasuh secara berbeda  dengan 

laki-laki. Hal ini yang menunjukan adanya social expectation (ekspektasi 

sosial) yang berbeda terhadap anak perempuan maupun dengan anak laki-laki 

(Sihite, 2007: 230). 

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah yang serius  

sepanjang tidak melahirkan adanya ketidakadilan gender (gender inequalities). 

Namun yang menjadi persoalan saat ini, ternyata perbedaan gender telah 

melahirkan berbagai ketidakadilan terhadap wanita. Ketidakadilan gender 

termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi 

atau kemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam 

keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif, 



22 
 

kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta 

sosialisasi ideologi nilai peran gender (Fakih, 1996; 11-12). 

4. Kekerasan Dalam Film 

Definisi kekerasan menurut P. Lardellier (2003) dalam Haryatmoko 

(2007:19) yaitu prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk 

memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Istilah kekerasan juga dapat digunakan 

untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup 

(covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan 

(deffensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (Santoso, 

2002: 11). 

Dimensi seni dalam kekerasan media yang disatukan melalui tubuh 

sosial dan institusi budaya selalu mencari legitimasi, proses legitimasi ini 

terombang-ambing dalam dialektika eufemisasi dan pelebih-lebihan 

kekerasan. Dalam konteks ini, kekerasan dalam media sering diartikan sebagai 

sebuah seni mencari pembenarannya. Menurut Nel, dengan mengacu pada tiga 

bentuk kekerasan–estetika, yaitu horor-regresif, horor-trasngresif, dan gambar 

sebuah simbol.   

a. Horor-regresif ingin menunjukan pada selera publik atau seniman pada 

sebuah kekejaman, terlebih lagi yang menyeramkan dan tidak waras 

karena melampui reaksi akal sehat. 

b. Horor-trasgresif berupanya untuk menampilkan sebuah kekerasan dalam 

konfigurasi seni yang baru dengan sentuhan menonjol pada apa yang 

belum di eksplorasi, yang terlarang dan yang dikutuk atau yang tabu.  
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c. Gambar-simbol berusaha melibatkan penonton untuk melampaui tatanan 

ril yang konstektual (Haryatmoko,2007:121-122). 

Banyaknya kasus kekerasan yang sering di lakukan oleh laki-laki dalam 

kehidupan rumah tangga maupun lingkup keluarga islam, hampir semua 

korban yang dirugikan adalah wanita. Tidak hanya kekerasan fisik yang dapat 

menyebabkan luka cacat pada seseorang, akan tetapi kekerasan non fisik 

berupa tekanan atau ancaman juga dapat menyebakan pengaruh psikologi 

kejiwaan pada korban tindak kekerasan. Kekerasan (violence) adalah 

serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental 

psikologi seseorang (Fakih, 2007:17). 

“Jehel (2003) juga menambahkan, dalam kekerasan terkandung unsur 

dominasi terhadap pihak lain dalam berbagai bentuknya: fisik, verbal, moral, 

psikologis atau melalui gambar (Haryatmoko, 2007:120). 

 

Akibat dari kekerasan dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi 

yang mengalami. Seseorang dapat dikatakan sebagai korban tindak kekerasan 

apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologi, 

trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga sosial 

dan kultural (Sihite, 2007:227). 

“Kekerasan mengilustrasikan sifat aturan sosial, pelanggran aturan, dan 

reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan yang kompleks dan seringkali saling 

bertentangan. Ada empat jenis kekerasan menurut (Santoso, 2002 : 11) yang dapat 

di identifikasikan sebagai berikut : 

 

a. Kekerasan Terbuka  

Kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelaihan, pemukulan dan 

pemerkosaan. 
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b. Kekerasan Tertutup  

Kekerasa tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, sepertti 

perilaku mengancam. 

c. Kekerasan Agresif 

Kekersan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk 

mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan. 

d. Kekerasan Defensif  

Kekerasan yang dilakuan sebagai tindak perlindungan diri. Baik 

kekerasan agresif ataupun defensif bisa bersifat terbuka maupun tertutup. 

Perilaku mengancam jauh lebih menonjol dari kekerasan terbuka, dan 

kekerasan defensif jauh lebih menonjol dari kekerasan agresif. Perilaku 

mengancam mengkomunikasikan pada orang lain suatu maksud untuk 

menggunakan kekerasan terbuka bila diperlukan. Seseorang yang melakukuan 

ancaman sesungguhnya tidak bermaksud melakukan kekerasan, orang hanya 

mempercayai kebenaran ancaman dan kemampuan pengancaman mewujudkan 

ancamannya. 

Terdapat enam dimensi penting dari kekerasan menurut Johan Galtung 

yaitu: 

a. Kekerasan fisik dan psikologi 

Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmani dan bahkan 

sampai pada pembunuhan.Sedangkan kekersan psikologis adalah tekanan 

yang dimaksudkan meredusir kemampuan mental atau otak. 
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b. Pengaruh positif dan negatif 

Sistem orientasi imbalan (reward oriented) yang sebenernya terdapat 

“penegendalian”, tidak bebas, kurang terbuka, dan cenderung manipulatif 

meskipun memberikan kenikmatan dan euphoria.  

c. Ada objek atau tidak  

Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis, 

meskipun tidak memakan korban tapi membatasi tindakan manusia. 

d. Ada subjek atau tidak 

Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan bila 

tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Kekerasan 

tidak langsung sudah menjadi bagian struktur itu (strukturnya jelek) dan 

menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang 

menyebabkan peluang hidup tridak sama. 

e. Disengaja atau tidak 

Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya 

menekankan unsure sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi 

kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja.Dari 

sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan. 

f. Yang tampak dan tersembunyi 

Kekerasan yang tampak, nyata (manifest), baik yang personal maupun 

struktural, dapat dilihat meski secara tidak langsung.Sedangkan kekerasan 

tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (latent), tetapi 

bisa denga mudah meledak. Kekerasn tersembunyi akan terjadi jika situasi 
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menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun 

dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi yang struktural terjadi 

jika suatu struktur egaliter dapat dengan mudah diubah menjadi feodal, 

atau evolusi hasil dukungan militer yang hirarkis dapt berubah lagi 

menjadi struktur herarkis setelah tantangan utama terlewati (Santos, 2002 : 

168-169). 

Kekerasan memang sulit diartikan secara utuh, terlebih lagi dengan 

kekerasan yang bersifat tersembunyi. Berbeda dengan kekerasan fisik yang 

lebih mudah untuk dilihat dan diartika, sedangkan kekerasan psikologis lebih 

cenderung tidak tampak. Hal ini yang melatar belakangi pengetahuan ataupun 

lingkungan dari perilaku kekerasan dan yang menerima tindak kekerasan. 

Sehingga tak jarang perilkau yang mengancam justru tidak dipahami sebagai 

bentuk kekerasan. Kekerasan selain terdapat di dalam  adegan film yang 

ditawarkan pada khalayaknya, juga terdapat judul yang menarik minat 

penonton. Selain itu para produser juga membuat  poster film dengan 

menggunakan model wanita sebagai daya pikat utama dalam cerita yang di 

suguhkan. 

5. Analisis Isi  

Analisis Isi adalah suatu teknik penelitian yang dirancang untuk 

membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data 

dengan memperhatikan konteksnya (Krippendroff, 1993: 15). Analisis isi 

merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi 

secara sistematik, objektif, dan kuatitatif terhadap pesan yang tampak 
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(Kriyantono, 2008 : 230). Analisis isi digunakan untuk menganalisis semua 

bentuk komunikasi yang berupa: surat kabar, buku, puisi,   lagu, cerita rakyat, 

lukisan, pidato, surat, peraturan, undang-undang, musik, teater dan sebagainya 

(Rakhmat, 2005: 89).  

H. Hipotesis  

Hipotesis penelitan ini adalah :  

Terdapat adegan kekerasan dalam film religi di Indonesia periode 

tahun 2011 yang cenderung menggunakan unsur adegan kekerasan psikis pada 

perempuan di dalam ceritanya. 

I. Definisi Konseptual   

Definisi konseptual adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan 

suatu kejadian-kejadian,keadaan, kelompok, atau individu-individu tertentu. 

Hal tersebut yang akan menjadi pokok pusat penelitian ilmu sosial (Effendy, 

1989:33). Jadi, definisi konseptual juga memiliki pengertian adanya dasar-

dasar konsep yang jelas bagi bagi unsure-unsur masalah yang diteliti. Adapun 

definisi konseptual dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Kekerasan  

Kekerasan menurut P. Lardellier (2003) dalam Haryatmoko (2007:19) 

yaitu prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk 

memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Istilah kekerasan juga digunakan 

untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup 

(covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan 
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(deffensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain 

(Santoso, 2002) 

Kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan meredusir 

kemampuan mental atau otak (Galtung dalam Santoso, 2007:168) 

b. Genre Film Religi  

Genre sendiri berasal dari bahasa perancis yang mempunyai makna 

“bentuk” atau “tipe”.Penggunaan kata genre bertujuan untuk membantu 

mengklasifikasikan sebuah film agar lebih spesifik. Sedangkan religi 

sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “religio” yang artinya meningkat 

kembali, maksutnya adalah untuk megikat dirinya pada tuhan. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Agama.Agama(Diakses pada hari selasa 

Tanggal 18 Desember 20.33) 

Genre film religi adalah film yang dirancang untuk memperlihatkan dan 

mengangkat nilai-nilai kepercayan islam, dimana wanita selalu di 

gambarkan sebagai sosok seorang yang lemah selalu dibawah tekanan 

laki-laki dan keluarga. 

c. Analisis Isi  

Analisis Isi adalah suatu teknik penelitian yang dirancang untuk membuat 

inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan 

memperhatikan konteksnya (Krippendroff, 1993: 15). Analisis isi 

merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi 

secara sistematik, objektif, dan kuatitatif terhadap pesan yang tampak 

(Kriyantono, 2008 : 230). Analisis isi digunakan untuk menganalisis semua 

http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
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bentuk komunikasi yang berupa: surat kabar, buku, puisi,   lagu, cerita 

rakyat, lukisan, pidato, surat, peraturan, undang-undang, musik, teater dan 

sebagainya (Rakhmat, 2005: 89).  
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J. Matriks 

Definisi kekerasan menurut P. Lardellier (2003) yaitu 

prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan 

untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan (Haryatmoko, 

2007:119). 
 

Istilah kekerasan juga digunakan untuk menggambarkan 

perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), 

dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan 

(deffensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada 

orang lain (Santoso, 2002: 11). 
 

Jehel (2003) menambahkan, dalam kekerasan terkandung 

unsur dominasi terhadap pihak lain dalam berbagai 

bentuknya: fisik, verbal, moral, psikologis atau melalui 

gambar (Haryatmoko, 2007:120). 
 

Dalam kekerasan fisik tubuh manusia disakiti secara jasmani 

dan bahkan sampai pada pembunuhan.Sedangkan kekersan 

psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan meredusir 

kemampuan mental atau otak (Galtung dalam Santoso, 

2002:168). 
 

Kekerasan adalah tindakan yang menggambarkan perilaku diri pada kekuatan  yang memaksa 

pihak lain baik bersifat menyerang, mengancam, maupun membunuh hanya untuk bertahan, 

unsur-unsur tersebut dapat dilihat dalam bentuk fisik, verbal, moral, psikologi atau melalui 

gambar. 
 

Kerangka Teori 

Definisi Konseptual 
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Kekerasan Fisik  yaitu: 

1. Memukul  

Menggunakan suatu alat atau benda keras atau  tajam dengan kekuatan 

yang berupa (mengetuk, memalu, meninju dan sebagainya), baik 

mennguanakan alat maupaun tanpa alat.  

2. Menarik  

Mendekatkan (supaya lebih dekat dan lebih jelas maju ke atas, ke luar dan 

sebagainya). 

3. Mendorong  

Menolak dari bagian belekang menuju kedepan, dengan menggunakan 

arah yang bergerak berlawanan. 

4. Mencekik 

Memegang dan mencekam leher (merih) sehingga yg dipegang dan 

dicekam tidak dapat bernapas: dl perkelahian itu, ia berhasil ~ leher 

musuhnya hingga musuhnya itu lemas dan hampir mati 

5. Menjambak  

Menarik rambut dengan tujuan menyakiti (merenggut rambut). 

6. Menendang 

Menyepak; mendepak (dengan kaki). 

7. Menampar 

Memukul  dengan telapak  tangan; menepuk:muka orang; 
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Kekerasan Psikologi yaitu: 

1. Menghina  

Merendahkan; memandang rendah (tidak berguna, tidak penting), 

melecehkan nama baik seseorang; menyinggung perasaan orang, 

menggunakan kata-kata kotor seperti (memaki, menyebutkan nama 

hewan).  

2. Mengancam 

Mengatakan maksud dan tujuan (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu 

yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan orang 

lain; memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan 

malapetaka yg bakal terjadi: 

3. Memaki 

Mengatakan kata-kata keji, kotor, yang tidak sopan dan tidak pantas akibat 

dari  kurang adat kemarahan dan kecengkelan. 

4. Membentak 

Memerahi dengan mengunakan suara yang keras; menghardik (sialan). 

5. Mengusir 

Menyuruh pergi dengan paksa; menyuruh (orang lain) meninggalkan 

tempat tingal. 

6. Memaksa 

memperlakukan, menyuruh, meminta dng paksa: berbuat dng kekerasan 

(mendesak, menekan); memerkosa:perjodohan. 
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7. Melecehkan  

Memandang rendah (Tidak berharga); menghina; mengabaikan seperti 

(pelecehan seksual).(http://www.artikata.com/arti-370251-

melecehkan.html Kamus Besar & Sinonim Kata (Diakses pada hari kamis 

Tanggal 9 Mei jam 17:54). 

K. Gambar Pengkodingan 

1. Kekerasan Fisik  

   

 (1.4 Gambar Membentak)  (1.5 Gambar Menampar) 

   

(1.6 Gambar Menarik )   (1.7 Gambar Menarik) 

    

(1.8 Gambar Mendorong)  (1.9 Gambar Menjambak) 

http://www.artikata.com/arti-370251-melecehkan.html
http://www.artikata.com/arti-370251-melecehkan.html
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 (1.10 Gambar Memukul)   (1.11 Gambar Memukul) 

2. Kekerasan Psikologi 

   

(1.12 Gambar Memaksa)   (1.13 Gambar Melecehkan) 

   

(1.14 Gambar Membentak)  (1.15 Gambar Mengusir) 

   

(1.16 Gambar Menghina)  (1.17 Gambar Memaksa) 
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 (1.18Gambar Memaki)   (1.19Gambar Menghina) 

    

(1.20Gambar Memaksa)   (1.21Gambar memaksa) 

 

L. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, untuk jenis 

penelitian yang di gunakan adalah dengan deskriptif kuantitatif. Karena di 

dalam penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji 

hipotesis atau membuat prediksi ( Rakhmat, 1994: 24). 

Untuk memperoleh data secara cermat maka penelitian menggunakan 

metode tersebut guna untuk memperkuat dari hasil analisis yang lebih  

sistematis pada analisis dokumenter. Apa pun analisis yang di pergunakan,  

penelitian historis bertujuan menemukan generalisasi. Generalisasi 

memungkinkan mencari “sebab” dari peristiwa-peristiwa sejarah (Rakhmat, 

1994:24). 
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2. Metode Analisis Penelitian  

Metode analisis  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

isi. Analisis isi merupakan  tehnik yang di gunakan untuk menarik kesimpulan 

melalui karekteristik pesan yang mendominasi secara obyektif dan sistematis 

(Kriyantono, 2010 : 60). Analisis isi kuantitatif disini menekankan pada isi 

komunikasi yang tampak  (tersurat /manifest/nyata). 

Sedangkan definisi analisis isi  menurut Klaus Krippendorff:   

“analisis isi adalah suatu tehnik penelitian untuk membuat inferensi-

inferensi yang dapat ditiru (repicable) dan sahih data dengan memperhatikan 

konteksnya” (Krippendorff, 1993:15). 

 

Disini analisis isi memporeleh status teknis pelengkap yang 

memungkinkan peneliti memanfaatkan data yang ada hanya dapat 

dikumpulkan dengan cara yang tidak terlalu membatasi pokok bahasan dan 

menguji silang kesahihan temuan yang diperoleh dengan menggunakan 

berbagai tehnik yang berbeda (Krippendorff, 1993:11). 

“Menurut Berelson & Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode 

untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan 

kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Wimmer & Dominick, 2005:135).  

 

Sedangkan menurut Budd (1967) analisis isi adalah : 

“Suatu tehnik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah 

pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku dari 

komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih dalam ( Kriyantono, 

2010 : 232-233). 

 

3. Unit Analisis Penelitian  

Unit analisis penelitian adalah  upaya untuk menetapkan gambaran 

bentuk pesan yang akan diteliti. Terhadap unit analisis ini perlu ditentukan 
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kategorinya dan sifat inilah yang akan dihitung, sehingga  kuantifikasi atas 

pesan sebenarnya dilakukan kategori ini (Siregar, 1996 : 17). 

Tehnik unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

adegan kekerasan yang muncul dalam film dengan kategori penelitian yang 

sudah di tentukan dibawah ini. Terpilihnya kategori tersebut berdasarkan 

sumber data dan pengertian yang dianggap tepat untuk digunakan dalam 

anaisis isi dan dapat mengindarkan subjektifitas penelitian dalam memakai 

pesan yang akan diteliti. Kategori unit analisis dan operasional penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Unit Analisis Penelitian 

Variabel Dimensi Operasional 

Kekerasan 

fisik 

Memukul 

Setiap sikap atau perilaku yang 

menyakiti tubuh  manusia secara  

jasmani hingga pada 

pembunuhan. Kekerasan fisik 

biasa dilakukan secara langsung 

Menarik 

Mendorong 

Mencekik 

Menjambak 

Menendang 

Menampar 

Kekerasan 

Psikologi 

Memaki Setiap sikap atau perbuatan yang 

merupakan bentuk tekanan yang 

dimaksud melemahkan 

kemampuan seseorang tetapi 

juga mengancam nyawa. Bentuk 

kekerasan bisa tidak ada 

objeknya 

Membentak 

Mengusir 

Menghina 

Melecehkan 

Mengancam 

Memaksa 

 

4. Sumber Data  

Tehnik pengumpulan data adalah proses memperoleh atau 

mendapatkan data menggunakan beberapa kode berdasarkan kategori yang 
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sudah ditentukan sebalumnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan sampel film religi Indonesia yaitu : 

- Film religi Indonesia periode Tahun  2011  

5. Populasi dan Sampling 

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel 

adalah  bagian dari populasi (Sugiyono, 2007:49).  

Sampel sebagian dari anggota yang nantinya diyakini representatif  

(memiliki ciri-ciri yang mewakili keseluruhan anggota populasi) yang secara 

riel akan diukur  ciri-cirinya tersebut oleh peneliti. Sampel dalam penelitian 

adalah 5 film yang diambil dari populasi film religi periode tahun 2011, 

dengan mengambil sampel film religi Indonesia periode tahun 2011. 

6. Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kebenaran data yang sudah 

diperoleh, juga untuk mengetahui tingkat konsistensi pengukuran data.Apakah 

kategori yang di tetapkan peneliti sudah sesuai dengan operasional dan 

sebagai obyek penelitian.Uji  reliabilitas dilakukan dengan dua pengkode, 

yaitu peneliti sendiri dan pengkoder lain yang dimaksudkan sebagai 

perbandingan hasil dari perhitungan data penelitian sehingga kebenarannya 

tidak berubah.  Dalam penelitian ini yang menjadi pengkoder kedua adalah 

Gabriela Hemas Sebatini, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi bidang 

broadcasting di Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 
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2008.Pemilihan ini dilakukan peneliti  berdasarkan latar belakang mahasiswa 

jurusan ilmu komunikasi dibidang broadcasting yang belajar tentang film 

dalam penelitiannya. 

Agar mendapatkan keakuratan hasil dalam penelitian ini, peneliti 

merasa perlu untuk menentukan rumus yang sesuai. Sehingga Data yang 

sudah dipilh dua pengkode akan di hitung dengan menggunakan rumus Holsti 

(Kriyantono, 2008:237) 

CR=  

Keterangan: 

CR  = Coeficient Reability (Koefisien Reabilitas) 

M  = Jumlah pernyataan yang disetujui dua pengkode 

N1 + N2 = Jumlah pernyataan diberi kode oleh 2 pengkode 

Pengkode = Hasil tes uji reabilitas yang mencapai antara 70% - 80 

Holsti dalam formulanya menyebutkan, angka reliabilitas minimum 

yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kalau hasil perhitungan 

menunjukkan angka reliabilitas diatas 0,7, berarti alat ukur benar-benar 

reliable. Tetapi jika dibawah  rata-rata 0,7, berarti alat ukur (Coding Sheet) 

bukan alat yang reliabel (Holsti dalam Eriyanto, 2011:290). 

7. Generalisasi  

Kesimpulan diambil berdasarkan frekuensi dan presentasi atas hasil 

data-data yang telah diteliti. Klaus Krippendrof mengatakan bentuk 

representasi data paling umum yang ada pada pokoknya membantu 

meringkaskan fungsi dar analisis, berkaitan dengan frekuensi adalah frekuensi 
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absolute seperti jumlah kejadian yang ditemukan dalam sampel (Krippendrof, 

1993 : 168). Dengan demikian frekuensi tertinggi menjadi pertimbangan 

utama untuk menarik sebuah kesimpulan. 

8. Uji Coba Penelitian 

Uji coba penelitian dilakukan untuk menguji kelayakan 

perhitungan.Dalam uji coba ini dilakukan pada salah satu film religi khalifah 

yang terdapat pada periode tahun 2011. 

Hasil uji penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kekerasan Dalam Film “Khalifah” 

KATEGORI N1 N2 M 

Kekerasan Fisik 

Memukul 2 1 1 

Menarik 1 1 1 

Mendorong 3 2 2 

Mencekik 0 0 0 

Menjambak 2 2 2 

Menendang 0 0 0 

Menampar 0 0 0 

JUMLAH 8 6 6 

Kekerasan Psikologi 

Memaki 4 3 2 

Membentak 6 5 5 

Mengusir 1 0 1 

Menghina 1 2 1 

Melecehkan 5 3 4 

Mengancam 3 4 3 

Memaksa 7 8 7 

JUMLAH 27 25 24 
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Tabel 1.3 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kekerasan Dalam Film “Khalifah” 

Variabel Coding N1 N2 M 
Presentase 

Variabel 

Presentase 

Keseluruhan 

 

 

 

Kekerasan Fisik 

Memukul 2 1 1 67% 1,1 % 

Menarik 1 1 1 10% 1,7 % 

Mendorong 3 2 2 80% 1,3 % 

Mencekik 0 0 0 0 0 

Menjambak 2 2 2 10% 1,7 % 

Menendang 0 0 0 0 0 

Menampar  0 0 0 0 0 

Jumlah 8 6 6 - 58% 

 

 

 

Kekerasan 

Psikologis 

Memaki 4 3 3 85 % 1,4 % 

Membentak 6 5 5 90 % 1,5 % 

Mengusir 1 0 1 20 % 3,44 % 

Menghina 1 2 1 66 % 1,5% 

Melecehkan 5 3 4 100 % 1,72 % 

Mengancam 3 4 3 85 % 0,2 % 

Memaksa  7 7 7 93 % 1,6 % 

Jumlah 27 24 24 - 100% 

 

a. Kekerasan Fisik 

CR =  

 =  

 =  

= 0,85 

= 85% 

b. Kekerasan Psikologi 

CR =  

  =  
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 =  

 = 0,94 

= 94% 

Dari hasil uji penelitian yang telah dilakukan oleh dua pengkoder, 

yaitu pengkoder pertama selaku N1, dan pengkoder kedua selaku N2 telah 

disepakati bahwa jumlah pernyataan  perhitungan yang disetujui adalah M. 

dari hasil uji tersebut yang didapat adalah 85% tayangan film religi 

Indonesia mengandung adegan kekerasan fisik dan 92% mengandung 

unsur adegan kekerasan psikologis. Hasil ini juga sekaligus 

memperlihatkan bahwa hasil penghitungan tersebut dianggap obyektif 

karena presentasenya melebihi dari 70%. 

Dari data keseluruhan yang ada pada film religi terdapat adegan 

kekerasan fisik dan kekerasan psikologi dalam film Khalifah, diketahui 

bahwa jenis kekerasan fisiknya antara lain 1,1 %  (1 adegan) memukul, 

1,7% (1 adegan) menarik, 1,3% (2 adegan) mendorong, 1,7% (2 adegan) 

menjambak. Kemudian diketahui juga terdapat kekerasan psikologi yang 

berupa 1,4% (3 adegan) memaki, 1,5% (5 adegan) membentak, 3,4% (1 

adegan) mengusir, 1,1% (1 adegan) menghina, 1,7% ( 4 adegan) 

melecehkan, terdapat juga adegan mengancam berupa 0,2% (3 adegan) 

dan 1,6% (7 adegan ) memaksa.  

 


