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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Teori 

Teori (theory)adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan 

adanya hubungan diantara-konsep-konsep tersebut yang membantu kita 

memahami sebuah fenomena.
10

 Kegunanaan teori bagi penelitian adalah teori 

membimbing riset. Teori membantu periset dalam penentuan tujuan dan arah 

risetnya dalam memilih konsep-konsep yang tepat. Adapun teori-teori tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Teori S-O-R 

Teori dalam penelitian ini adalah teori S-O-R yaitu singkatan dari Stimulus 

Organism Response menjadi landasan dari proses komunikasi dalam penelitian 

ini. Teori iniberasal dari kajian psikologi. Lalu teori ini diterapkan dalam ilmu 

komunikasi karena objek dari psikologi dan komunikasi sama yaitu manusia yang 

memiliki tingkah laku, sikap, opini, dan efek.
11

 Teori ini dikemukakan oleh 

Hosland, Janis, dan Kalley.  

Teori stimulus-respons ini pada dasarnya merupakan suatu prinsip belajar 

yang sederhana, dimana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. 

Dengan demikian, seseorang dapat menjelaskan suatu kaitan erat antara pesan-

pesan media dan reaksi audience. McQuail menjelaskan elemen-elemen utama 

dari teori ini adalah:
12

 

a. Pesan (stimulus) 

b. Seorang penerima atau receiver (Organisme) 

c. Efek (respons) 

                                                 
10

 Ricard West, Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi 

(Jakarta: Salemba Humanika, 2013), 49 
11

Mar‟at, Sikap Manusia Perubahan serta Pengukuran (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 

h. 26 
12

Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan DiskursusTeknologi 

Komunikasi di masyarakat ( Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 281 
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Prinsip stimulus-respons ini merupakan dasar dar teori jarum hipodermik, 

teori klasik mengenai prosesterjadinya efek media massa yang sangat 

berpengaruh. Dalam masyarakat massa, dimana prinsip stimulus-respons 

mengasumsikan bahwa pesan informasi dipersiapkan oleh media dan 

didistribusikan secara sistematis dan dalam skala yang luas. Sehingga secara 

serempak pesan tersebut dapat diterima oleh sejumlah besar individu, bukan 

ditujukan pada orang per orangan. Kemudian sejumlah besar individu itu akan 

merespons pesan informasi itu. Pengguna teknologi telematika yang semakin luas 

dimaksudkan untuk reproduksi dan distribusi pesan informasi itu sehingga 

diharapkan dapat memaksmalkan jumlah penerima dan responsoleh audience, 

sekaligus meningkatkan responsoleh audience.
13

 

Pendekatan teori stimulus-responseini beranggapan bahwa tingkah laku 

sosial dapat dimengerti melalui suatu analisa dari stimuli yang diberikakan dan 

dapat mempengaruhi reaksi yang spesisfik dan didukung oleh hukuman maupun 

penghargaan sesuai dengan reaksi yang terjadi. Menurut Hosland, Janis dan 

Kalley (1953) beranggapan bahwa proses dari perubahan sikap adalah serupa 

dengan proses belajar.
14

 

Dalam proses komunikasi berkenaan dengan perubahan sikap adalah aspek 

“How” bukan “Who” dan “Why”, jelasnya How to communicate, dalam hal ini 

how to change the attitude, bagaimana mengubah sikap komunikan, stimulus atau 

pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau ditolak, 

setelah komunikan mengolahnya dan menerimanya, maka terjadinya kesediaan 

untuk mengubah sikap.
15

 

Pada tahun 1970, Melvin DeFleur melakukan modifikasi terhadap teori 

stimulus-respons dengan teorinya yang dikenal sebagai perbedaan individu dalam 

komunikasi massa. Disini diasumsikan, bahwa pesan-pesan media berisi stimulus 

                                                 
13

Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan DiskursusTeknologi 

Komunikasi di masyarakat ( Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 281 
14

 Mar‟at, Sikap Manusia Perubahan serta Pengukuran  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1981), h. 26-27 
15

 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi  (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2003), h. 255 
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tertentu yang berinteraksi secara berbeda-beda dengan karakteristik pribadi dari 

para anggota audience. Teori DeFleur ini secara eksplisit telah mengakui adanya 

intervensi variabel-variabel psikologis yang berinteraksi dengan terpaan media 

massa dalam menghasilkan efek. 
16

 

 

2. Respons 

a. Pengertian Respons 

Respons berasal dari kata response yang berarti jawaban, balasan atau 

tanggapan (reaction). Menurut Sumardi Suryabrata dalam bukunya Psikologi 

Pendidikan, Respons secara etimologis adalah tanggapan, reaksi, jawaban 

terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.
17

 

Respons menurut kamus lengkap psikologi adalah suatu jawaban, 

khususnya satu jawaban bagi pertanyaan tes atau kuesioner atau sembarang 

tingkah laku, baik yang jelas kelihatan atau yang lahiriah maupu yang 

tersembunyi (tersamar). 

Menurut Scheerer, respons (balas) adalah proses pengorganisasian 

rangsang. Rangsang proksimal diorganisasikan sedemikian rupa sehingga terjadi 

representasi fenomenal dari rangsang proksimal itu. proses inilah yang disebut 

respons.
18

 

Dari beberapa definisi respons yang telah dijabarkan, disimpulkan bahwa 

respons dapat diartikan sebagai tanggapan. Oleh karena itu penulis akan 

menguraikan beberapa definisi mengenai tanggapan.   

Menurut Kartini tanggapan adalah gambaran ingatan dari pengamatan, 

misalnya berupa kesan pemandangan alam yang baru kita lihat, melodi indah yang 

menggema dan lain-lain.
19

 

                                                 
16

Ibid, hlm. 282 
17

 Sumardi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 

36 
18

 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-teori Psikologi Sosial (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010), 87 
19

 Kartini Kartono, Psikologi Umum (Bandung: Mandar Maju, 1996), 58 
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Sedangkan menurut Agus Sujanto mendefinisikan tanggapan yaitu, 

gambaran pengamatan yang tinggal dikesadaran kita sesudah mengamati.
20

 

b. Ciri – Ciri Respons 

Menurut Notoatmojo dilihat dari bentuk respons stimulus ini, maka 

perilaku dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
21

 

1. Perilaku tertutup (covert behavior) 

Respons atau reaksi terhadap stimulus ini memberikan perhatian, tanggapan, 

dan persepsi yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan 

dapat diketahui dengan pertanyaan. 

 

2. Perilaku terbuka (overt behavior) 

Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam segi kebutuhan dan 

merasa puas terhadap pesan yang diterima. 

 

3. Perilaku mendalam (deept behavior) 

Dalam hal ini, penerima stimulus mendapatkan pemahaman dari pesan yang 

diterima. 

Sedangkan menurut Denis MC Quail tidak semua jawaban merupakan 

respons. Respons bernilai lebih daripada jawaban bisa. Respons merupakan 

reaksi, artinya pengiyaan atau penolakan, sikap acuh tak acuh terhadap apa yang 

disampaikan oleh komunikator dalam pesannya. Lebih jelas lagi situasi seorang 

komunikator dalam hal respons yang diperolehnya dari komunikan dalam tahap-

tahap dibawah ini.
22

 

1) Ide diterima dan dianjurkan kepada orang lain (oleh komunikan). 

2) Ide-ide diterima oleh komunikan dan dilaksanakan. 

3) Ide diterima tapi main „dipikir-pikir‟. 

4) Ide tidak diterima. 

                                                 
20

 Agus Sujanto, Psikologi Umum Ed. 1 Cet. 15 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 31 
21

S. Susanto  Astrid, Komunikasi  dalam Teori  dan Praktek I(Bandung: Bina Cipta, 

1979), 4 
22

Ibid., h. 4 
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5) Komunikan memikirkan ide dari lawan komunikator. 

6) Komunikan menerima ide dari lawan komunikan dan menganjurkan orang 

lain untuk juga menerima ide lawan komunikator. 

 

c. Macam-macam Respons 

Menurut Steven M. Caffee respons terbagi tiga macam, yaitu kognitif, 

afektif dan konatif.
23

 

1) Kognitif yaitu respons yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan 

dan informasi seseorang mengenai suatu respons. Respons ini timbul apabila 

adanya perubahan terhadap yang dipahami atau dipersepsi oleh khalayak.  

2) Afektif adalah respons yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai 

seseorang terhadpa sesuatu. Respons ini timbul bila ada perubahan pada apa 

yang disenangi khalayak terhadapa sesuatu.  

3) Konatif adalah respons yang berhubungan dengan perilaku nyata, yang 

meliputi tindakan atau kebiasaan. 

Lainnya halnya dengan Jalaludin Rachmat yang membagi respons menjadi 

dua, yaitu respons positif dan respons negatif. Respons positif adalah respons 

yang mendorong perilaku komukatif berikutnya. Sedangkan respons negatif 

adalah respons yang menghambat perilaku komunikatif.
24

 

Dari pengertian respons yang telah dijelaskan, disimpulkan respons dapat 

diartikan sebagai tanggapan. Maka penulis akan memaparkan macam-macam 

tanggapan menurut Agus Sujanto, yaitu:
25

 

1) Tanggapan menurut indra yanng mengamati 

a) Tanggapan auditif, yakni tanggapan terhadap apa saja yang telah 

didengarnya, baik berupa suara, ketukan, dan lain-lain. 

                                                 
23

 Jalaludin Rachmat, Psikologi Komunikasi  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 

219 
24

 Jalaludin Rachmat, Psikologi Komunikasi  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 

191 
25

 Agus Sujanto, Psikologi Umum Ed.1 , Cet. 15 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 32 
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b) Tanggapan visual, yakni tanggapan sesuatu yang dilihat. 

c) Tanggapan perasa, yakni tanggapan sesuatu yang dialami. 

 

2) Tanggapan menurut terjadinya 

a) Tanggapan ingatan, yakni ingatan masa lalu, artinya tanggapan terhadap 

kejadian yang telah lalu. 

b) Tanggapan fantasi, yakni tanggapan masa kini, artinya tanggapan terhadap 

kejadian yang sekarang terjadi. 

c) Tanggapan fikiran, yakni tanggapan masa datang, artinya tanggapan 

terhadap kejadian yang akan datang. 

 

3) Tanggapan menurut lingkungannya 

a) Tangapan benda, yakni tanggapan terhadap benda-benda yang ada 

disekitarnya. 

b) Tanggapan kata-kata, yakni tanggapan seseorang terhadap ucapan atau 

kata-kata yang dilontarkan oleh lawan bicara. 

 

d. Faktor Terbentuknya Respons 

Tanggapan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi jika memenuhi 

faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan 

dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya, individu mengadakan 

tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak 

semua stimulus mendapat respons individu, karena individu melakukan stimulus 

yang ada persesuain atau yang menarik dirinya. Dengan demikian maka akan 

ditanggapi adalah individu itu sendiri. 

Dengan kata lain, stimulus akan mendapat pemilihan dan individu akan 

bergantung pada dua faktor, yaitu:
26

 

1. Faktor Internal 

Yaitu faktor yang ada dalam individu manusia itu sendiri dari dua unsur 

yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap 

                                                 
26

Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Jogjakarta: Andi Yogyakarrta, 1996), 55. 
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stimulus tetap dipengaruhi oleh eksistensi kedua unsure tersebut. Apabila 

terganggu salah satu unsure saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang 

berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan 

berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan yang lain.  

Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja 

atau alat indera, urat syaraf dan baian-bagian tertentu pada otak. Unsure-unsur 

rohani dan fisiologisnya yang meliputi keberadaan dan perasaan (feeling), akal, 

fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi, dan sebagainya. 

2. Faktor Eksternal 

Yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Menurut Bimo Walgito dalam 

bukunya pengantar psikologi umum mengatakan bahwa faktor lingkungan 

berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat 

indera. 

Dapat disimpulkan bahwa respons terbentuk jika stimulus dapat diterima 

oleh indivudu, dimana stimulus sendiri bisa diterima jika sesuai dengan yang 

dinginkan dan menarik bagi individu itu sendiri. Sehingga stimulus ini dapat 

diterima oleh individu jika bergantung pada dua faktor yaitu, faktor internal dan 

eksternal seperti yang telah dijalaskan diatas. 

e. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Respons 

Menurut Wasty Sumanto, Respons atau tanggapan yang muncul kealam 

kesadaran mendapat dukungan atau mungkin juga rintangan dari respons lain. 

Dukungan terhadap respons akan menimbulkan rasa senang, sedangkan rintangan 

terhadap respons akan menimbulkan rasa tidak senang. Kecendrungan untuk 

mempertahankan rasa tidak senang memancing bekerjanya kekuatan atau kemaun, 

kemuan ini sebagai gerak tingkah laku manusia. Ada tiga faktor yang 

mempengaruhi respons menurut Sartito Wirawan Sarwono, yakni:
27

 

  

                                                 
27

 Sarwono Sarlito Wirawan, Teori-teori Psikologi Sosial (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 

49. 
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1) Faktor perhatian 

Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkain-rangkain 

stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lain melemah. 

Perhatian terjadi apabila kita mengkonsentrasikan melalui alat indera yang 

lain.  

 

2) Faktor struktural fungsional 

   Struktural fungsional adalah faktor yang mempengaruhi respons lazim, 

disebut sebagai kerangka tujuan. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, 

pengalaman masa lampau, dan hal-hal yang termasuk apa yang disebut 

sebagai faktor-faktor personal. 

 

3) Faktor struktural 

    Faktor struktural adalah faktor yang berasal dari stimuli fisik dan efek 

syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Jika ingin memahami 

suatu peristiwa, maka tidak dapat meneliti fakta-fakta terpisah, tetapi harus 

memandang dalam hubungan keseluruhan. 

Sedangkan menurut Sarlito, respons itu dipengaruhi oleh:
28

 

1) Perhatian 

Biasanya perhatian tidak menangkap seluruh  rangsangan yang ada 

disekitar secara sekaligus. Tetapi akan memfokuskan perhatian secara 

sekaligus pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus antara satu orang 

dan yang lainnya menyebabkan perbedaan respons antara mereka. 

2) Kebutuhan 

Kebutuhan setiap orang akan menghasilkan perbedaan dalam persepsi 

yang muncul. Perbedaan persepsi akan berdampak dengan perbedaan respons. 

3) Set 

Set adalah harapan seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul. 

Perbedaan set menyebabkan perbedaan respons.  

                                                 
28

Ibid., hlm 49 
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4) Sistem nilai 

Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap 

respons. 

5) Ciri-ciri kepribadian mempengaruhi respons. 

Dapat disimpulkan bahwa respon seseorang akan terbentuk jika seseorang 

tersebut menaruh perhatian dan fokus terhadap satu objek, jika ada perbedaan 

fokus antara satu orang dengan yang lainnya maka akan ada perbedaan respon 

antara mereka. Kebutuhan dan harapan juga mempengaruhi respon karna jika 

seseorang tidak membutuhkan dan menaruh harapan terhadap stimulus yang 

diberikan maka respons tidak akan terjadi. 

 

3. Film Pengkhianatan G30S/PKI 

a. Pengertian Film 

Film adalah pabrik impian kita; film, melebihi media apapun. Seperti 

buku, film merupakan media massa yang tidak tergantung pada iklan demi 

mendapat dukungan finasial.
29

Film pertama kali lahir dipertengahan kedua abad 

ke 19, dibuat dengan seluloid. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film adalah sebuah selaput tipis 

berbahan seluloid yang digunakan untuk menyimpan gambar negatif dari sebuah 

obyek gambar. 

Film (gambar bergerak) adalah bentuk dominan dari komunikasi massa 

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

bioskop, film televisi, dan film video laser setiap minggunya.
30

 Film adalah karya 

seni, yang diproduksi secara kreatif dan memnuhi imajinasi orang-orang yang 

bertujuan memperoleh estetika (keindahan) yang sempurna.
31

 

                                                 
29

 S. Rauli Manalu, Pengantar Komunikasi Massa Melek Media dan Budaya  (Jakarta: 

Erlangga, 2012), 207 
30

 Elvinaro Ardianto, dkk, Komunikasi Massa: Suatu Pengantar Edisi Revisi  (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2007), 143 
31

Ibid, hlm. 134 
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Film lebih dulu menjadi hiburan dibanding radio siaran dan televisi. 

Menonton film ke bioskop ini menjadi aktifitas populer bagi orang Amerika pada 

tahun 1920-an sampai 1950-an. 

 

b. Fungsi Film 

Seperti halnya televisi siaran, tujuan khalayak menonton film terutama 

adalah ingin memperoleh hiburan. Akan tetapi dalam film dapat terkandung 

fungsi informatif maupun edukatif, bahkan persuasif. Hal ini pun sejalan dengan 

misi perfilman nasional sejak tahun 1979, bahwa selain sebagai media hiburan, 

film nasional dapat digunakan sebagai media edukasi untuk pembinaan generasi 

muda dalam rangka nation and character building.
32

 

Fungsi edukasi dapat tercapai apabila film nasional memproduksi film-

film sejarah yang objektif, atau film dokumenter dan film yang diangkat dari 

kehidupan sehari-hari secara berimbang.
33

 

Menurut William L. Rivers, film dianggap lebih sebagai media hiburan 

ketimbang media pembujuk. Namun yang jelas, film sebenarnya mempunyai 

kekuatan bujukan atau persuasi yang besar. 
34

 

Commite on Un-America Activities Kongres di tahun 1947 melakukan 

serangkaian dengar pendapat untuk memastikan benar atau tidaknya film 

digunakan sebagai media penyebaran paham komunisme. Meskipun ada 

pengakuan bahwa ada penulis skenario yang mencoba menyisipkan paham itu, 

komite tidak berhasil memperoleh cukup bukti untuk menyatakan film telah 

ditunggangi komunisme. Kalaupun ada, film Hollywood yang demikian sngat 

langka, dan itupun warna hiburan tetap menonjol.
35

 

  

                                                 
32

William L. Rivers, Media Massa & Masyarakat Modern, Ed. 2, Cet. 3 (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2003), 253 
33

Elvinaro Ardianto, dkk, Komunikasi Massa: Suatu Pengantar Edisi Revisi  (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2007), 145 
34

William L. Rivers, Media Massa & Masyarakat Modern, Ed. 2, Cet. 3 (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2003), 253 
35

Ibid., hlm. 253 
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c. Karakteristik Film 

Faktor-faktor yang dapat menunjukkan karakteristik film adalah:
36

 

1. Layar yang Luas/Lebar 

Layar film yang luas telah memberikan keluasan penontonnya untuk 

melihat adegan-adegan yang disajikan dalam film. Dengan kemajuan 

teknologi, layar film dibioskop pada umumnya sudah 3 dimensi. 

2. Pengambilan Gambar 

Pengambilan gambar atau shot dalam film bioskop memungkinkan dari 

jarak jau atau extreme long shot, dan panoramic shot, yakni pengambilan 

pemandangan menyeluruh. Shot dipakai untuk memberikan kesan artistik dan 

suasana yang sesungguhnya.  

3. Konsentrasi Penuh 

Disaat kita menonton film dibioskop, bila tempat duduk sudah penuh, 

pintu-pintu ditutup, lampu dimatikan, tampak didepankita layar luas dengan 

gambar-gambar cerita film tersebut didalam ruangan yang kedap suara. 

Semua mata hanya tertuju pada layar, sementara pikiran perasaan kita 

tertujupada alur cerita. 

4. Identifikasi Psikologi 

Karena penghayatan kita yang terlalu mendalam sering sekali secara 

tidak sadar kita menyamakan (mengidentifikasikan) pribadi kita dengan salah 

seorang pemeran dalamfilm itu, sehingga seolah-olah kita lah yang sedang 

berperan. Gejala ini menurut ilmu jiwa sosial disebut identifikasi psikologis. 

 

d. Jenis-jenis Film 

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

dokumenter, film kartun.
37

 

1) Film Cerita 

Adalah jenis film yanng mengandung suatu cerita yang lazim 

dipertunjukkan di gedung-gedung biskop dengan bintang film tenar dan film 

                                                 
36

Ibid., hlm. 145 
37

Ibid., hlm. 148 
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ini didistribusikan sebagai barang dagangan. Cerita yang diangkat menjadi 

topik film bisa berupa cerita fiktif atau berdasarkan kisah nyata yang 

dimodifikasi, sehingga ada gambarnya. 

 

2) Film Berita 

Adalah film mengenai fakta, peristiwa yang benar-benar terjadi. Karena 

sifatnya berita, maka film yang disajikan kepada publik harus mengandung 

nilai berita (newsvalue). Kriteria berita itu adalah penting dan menarik. 

 

3) Film Dokumenter 

Film dokumenter merupakan hasil interpretasi pribadi (pembuatannya) 

mengenai kenyataan tersebut.  

 

4) Film Kartun 

Film kartun dibuat untuk konsumsi anak-anak. Sebagian besar film 

kartun, sepanjang film itu diputr akan membuat kita tertawa karena kelucuan 

paa tokohnya. 

Jenis atau genre film ada bermacam-macam. Berikut jenis atau genre film 

menurut M. Bayu Widagdo dan Winastwan Gora.
38

 

1) Film Action – Laga 

Film yang bertema laga dan mengetengahkan perjuangan hidup biasanya 

dibumbui dengan keahlian setiap tokoh untuk bertahan dalam pertarungan 

hingga akhir cerita. 

 

1) Film Comedy – Humor 

Jenis film yang mengandalkan kelucuan sebagai faktor penyajian utama. 

Jenis film tersebut tergolong paling disukai dan bisa merambah usia segmentasi 

penonton. 

 

  

                                                 
38

 M. Bayu Widagdo dan Winastwan Gora S., Bikin Film Indie itu Mudah  (Yogyakarta: 

CV. Andi Offset, 2007), 26 
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2) Film Roman – Drama 

Jenis atau genre yang populer dikalangan masyarakat penonton film. 

Fakor perasaan dan realitas kehidupan nyata ditawarkan dengan senjata simpati 

dan empati penonton. Film ini mengankat tema klasik tentang permasalahan 

manusia yang tak pernah puas mendapatkan jawaban. 

 

3) Film Mistery – Horor 

Mistery – horor adalah sebuah genre khusus dunia perfilman. Dikatakan 

genre khusus karena meskipun cakupannya sempit dan berkisar pada hal itu-itu 

saja, tetapi genre itu tetap mendapatkan perhatian dari para penonton. Jenis 

film ini menyajikan visualisasi hantu dan konstruksi dramatik skenario. 

 

Sedangkan menurut Effendy jenis-jenis film adalah sebagai berikut:.
39

 

1) Film Dokumenter 

Film dokumenter tetap berpijak pada hal-hal senyata mungkin. Seiiring 

dengan perjalanan waktu, muncul berbagai aliran dari film dokumenter 

misalnya dokudrama.  

 

2) Film Cerita Pendek (Short Films) 

Durasi film cerita pendek dibawah 60 menit. Jenis film ini banyak 

dihasilkan oleh para mahasiswa/i jurusan film atau orang/kelompok yang 

menyukai dunia film. 

3) Film Cerita Panjang (feature-length films) 

Film dengan durasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 60-100 menit. 

Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk dalam kelompok ini.  

4) Film-film Jenis Lain 

Film-film jenis lain adalah contohnya, profil perusahaan (corporate 

profile), iklan televisi (TV commercial), program televisi (TV program), video 

klip (music video). 
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e. Pengkhianatan G30S/PKI 

Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI  atau hanya Pengkhianatan 

G30S/PKIadalah judul film dokudrama tahun 1984. Film ini disutradarai dan 

ditulis oleh Arifin C. Noer, diproduseri oleh G. Dwipayana, dan 

dibintangi Amoroso Katamsi, Umar Kayam, dan Syubah Asa. Diproduksi selama 

dua tahun dengan anggaran sebesar Rp. 800 juta, film ini juga disponsori oleh 

pemerintahan Orde Baru Soeharto. Film ini dibuat berdasarkan pada versi resmi 

menurut pemerintah pada saat itu dari peristiwa "Gerakan 30 September" atau 

"G30S" (peristiwa percobaan kudeta pada tahun 1965) yang ditulis oleh Nugroho 

Notosusanto dan Ismail Saleh, yang menggambarkan peristiwa kudeta ini 

didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI.
40

 

Film ini menggambarkan masa menjelang kudeta dan beberapa hari 

setelah peristiwa tersebut. Dalam kala kekacauan ekonomi, enam jenderal diculik 

dan dibunuh oleh PKI dan TNI Angkatan Udara, konon untuk memulai kudeta 

terhadap Presiden Soekarno. Jenderal Soeharto muncul sebagai tokoh yang 

menghancurkan gerakan kudeta tersebut, setelah itu mendesak rakyat Indonesia 

untuk memperingati mereka yang tewas dan melawan segala 

bentuk komunisme.Film ini juga menampilkan pergantian rezim pemerintahan 

Indonesia dari Presiden Soekarno ke Soeharto menurut versi pemerintahan Orde 

Baru. Film ini menggambarkan gerakan G30S sebagai gerakan kejam yang telah 

merencanakan "setiap langkah dengan terperinci."
41

 

Film ini adalah film dalam negeri pertama yang dirilis secara komersial 

dan menampilkan peristiwa 1965 tersebut.Penumpasan Pengkhianatan 

G30S/PKI meraih sukses secara komersial maupun kritis. Film ini dinominasikan 

untuk tujuh penghargaan di Festival Film Indonesia 1984, memenangkan satu 

penghargaan Citra untuk Skenario Terbaik.
42
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Tabel 2.1 

Nominasi dan Penghargaan Film Pengkhianatan G30S/PKI 

Penghargaan Tahun Kategori Penerimaan Hasil 

Festival Film 

Indonesia 

1984 

Film Terbaik - Nominasi 

Penyutradaan 

Terbaik 
Arifin C. Noer Nominasi 

Skenario Terbaik Arifin C. Noer Menang 

Sinematografi 

Terbaik 
Hassan Basri Nominasi 

Penataan Artistik 

Tebaik 
Farraz Effendy Nominasi 

Penataan Musik 

Tebaik 
Embie C. Noer Nominasi 

Pemeran Utama 

Pria Terbaik 
Amaroso Katamsi Nominasi 

1985 Film Terlaris - Menang 

 

B. Kajian Terdahulu 

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya adalah penelitian jurnal yang dilakukan oleh Rani Carolina Pesoth, 

Meity D. Himpong, dan Ridwan Paputungan dengan judul penelitian Respons 

Masyarakat Pada Tayangan Kick Andy Di Metro TV (Studi Pada 

Masyarakat Desa Paslaten 1 Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa 

Selatan). Penelitian ini menggunakan teori agenda setting dan dengan metode 

penelitian deskriptif.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Analisis data yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif 

memanfaatkan persentase merupakan langkah awal saja dari keseluruhan proses 

analisis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Respons Masyarakat 

pada tayangan Kick Andy di Metro Tv.  

  Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang ada 

di Jaga II dan Jaga III Desa Paslaten Kecamatan Tatapaan Minsel, yang berjumlah 

468 orang , yang diambil dari 10% masyarakat keseluruhan yang ada di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Arifin_C._Noer
https://id.wikipedia.org/wiki/Arifin_C._Noer
https://id.wikipedia.org/wiki/Arifin_C._Noer
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lingkungan II dan III Desa Paslaten Kecamatan Tatapaan tersebut adalah: 47 

orang sebagai responsden dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah 

tayangan talkshow Kick Andy mendapat tanggapan positif dari masyarakat Desa 

Paslaten 1 yang menonton tayangan tersebut.
43

 

Selain itu, ada juga penelitian dariLela Sari Ritonga dengan judul 

penelitian Respons Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah 

Dan Ilmu Komunikasi Terhadap Cerpen X-Presi Riau Pos. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui adakah responsmahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi 

terhadap cerpen X- Presi Riau dan faktor-faktor yang mempengaruhi responsden. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian berupa hasil penyerahan 

angket terhadap responsden sebanyak 87 orang responsden.  Bahwa bisa 

disimpulkan respons mahasiswa terhadap cerpen X-Presi Riau Pos baik dengan 

persentase 69,75%.  Persamaan penelitian adalah sama-sama memakai teori 

Stimulus-respons.
44

 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhalimah dengan judul penelitian 

Respons Siswa Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling dalam 

Mengembangkan Konsep Diri Siwa Kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) 2 Model Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, teknik 

analisis data deskriptif kuantitatif, untuk menghitung angka persenan 

menggunakan rumus persentase. Teknik pengumpulan data memakai angket, 

observasi dan dokumentasi. Sampel dari penelitian ini sebanyak 60 siswa dari 

populasi siswa kelas XI yang terdiri dari 3 kelas IPS dan 3 kelas IPA dengan 

jumlah siswa 223. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode proposional 

clouster random sampling. Hasil dari penelitian ini adalah respons siswa terhadap 

layanan bimbingan konseling melalui layanan informasi dalam mengembangkan 

                                                 
43

Rani Carolina Pesoth, dkk, Respons Masyarakat Pada Tayangan Kick Andy Di Metro 

Tv (Studi Pada Masyarakat Desa Paslaten 1 Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan), 

Journa ActaDiurna” Vol. 3 No. 2 Tahun 2014 
44

Lela Sari Ritonga, Respon Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan 

Ilmu Komunikasi Terhadap Cerpen X-Presi Riau Pos, Skripsi Mahasiswa UIN Suska Riau 2012 



24 

 

 

 

konsep diri siswa kelas XI MAN 2 Model Pekanbaru dalam kategori baik, dengan 

diperolehnya hasil angket, yaitu 87%.
45

 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Ria Puspitasari dengan judul 

penelitian Respons Siswa SMP Negeri 3 Kelapa Bangka Belitung Terhadap 

Film Laskar Pelangi.Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan 

metode analisis deskriptif.  Sampel yang diambil adalah 37 siswa SMPN 3 Kelapa 

Bangka Belitung. Teknik analisis data melalui tahapan editing, tabulating, analisa 

dan interpretasi data, yakni merubah data kuantitatif hasil perolehan angket 

menjadi bentuk kata-kata. Unutk menguji perbedaan diantara siswa peneliti 

menggunakan rumus Chi-squaredan hasilnya tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara respons siswa terhadpa unsur-unsur film berdasarkan jenis kelamin.
46

 

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Pujianti dengan judul penelitian 

Respons Remaja Muslimah Terhadap Seni Rebana Sebagai Media 

Pengembangan Dakwah di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto 

Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.Jenis penelitian ini adalah Deskriptif 

Kuantitatif. Teknik pengumpulan data memakai angket, observasi dan 

dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah remaja muslimah Kelurahan 

Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebanyak 

97 Responsden. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah “sangat baik” dengan 

persentase  81,58%. Respons dalam penelitian ini terbagi tiga yaitu respons 

kognitif dengan persentase 82,23%, respons afektif 78,40%, dan psikomotorik 

82,73%.
47

 

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Cici Yulianti dengan judul penelitian 

Respons Siswa terhadap Film Dokumenter sebagai Media Pembelajaran 

Materi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan. Metode yang digunakan 

dalampenelitian adalah deskriftif. Populasi dari penelitian ini adalah siswa SMPN 
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9, SMPN 12, SMPN 14, SMPN 16, SMP PGRI 4, dan MTs Islamiyah, sedangkan 

sampelnya adalah siswa kelas VII Sekolah MTs Islamiyah Pontianak. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling.  

Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuat film dokumenter PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) yang layak 

digunakan sebagai media pembelajaran dan untuk melihat respons siswa terhadap 

film dokumenter tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film dokumenter 

PETI valid, dengan total validasi 3,48. Motivasi belajar siswa berada pada 

kategori kuat dengan nilai rata-rata 78,20%, sedangkan sikap siswa terhadap 

kepedulian lingkungan menunjukkan sangat kuat dengan rata-rata 84,41%. Dapat 

disimpulkan bahwa film dokumenter PETI layak digunakan sebagai media 

pembelajaran materi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
48

 

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Marlina Naibaho dengan judul 

penelitian Respons Masyarakat Terhadap Pesan Komunikasi Survei Sosial 

Ekonomi Nasional Pada BPS Kota Pematangsiantar.Metode penelitian ini 

adalah Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini menggunakan teori 

Stimulus Organism Response dari DeFleur untuk mengetahui respons masyarakat 

terhadap pesan komunikasi Susenas dan ada tidaknya perbedaan respons 

masyarakat terhadap pesan komunikasi Susenas berdasarkan golongan pendapatan 

rumah tangga. Populasi dari penelitian masyarakat yang menjadi responsden pada 

pendataan Susenas Maret Tahun 2016 sebanyak 560 rumah tangga, dengan 

tingkat presisi 10 persen pada rumus Yamane didapatkan sampel 85 rumah tangga 

Kemudian menggunakan teknik Stratified Cluster Sampling disebar pada 8 

kecamatan. Pengumpulan data dilakukan kepada responsden penelitian yang 

merupakan pemberi informasi pada kegiatan pendataan Susenas dengan metode 

survei melalui kusioner langsung tertutup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

respons masyarakat secara keseluruhan terhadap Susenas di Kota Pematangsiantar 

adalah positif yaitu 75,29%, diikuti oleh respons afektif, sebaliknya respons 

kognitif adalah negatif yaitu 56,47%. Hasil uji hipotesis Kruskal Wallis 
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menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan respons masyarakat yang berbeda 

golongan pendapatan rumah tangga terhadap pesan komunikasi Susenas.
49

 

Jadi, dari beberapa penelitian kajian terdahulu yang sudah penulis 

paparkan terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu 

penelitian yang akan peneliti kaji adalah tayangan ulang film pengkhianatan 

G30S/PKI dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, dengan 

teknik analisis deskiftif persentase dan subjek penelitian juga berbeda dimana 

resonden penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI MAN 2 Model Pekanbaru. 

 

C. Defenisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

1. Definisi Konsepsional 

Respons merupakan suatu reaksi atau jawaban. Respons  menurut 

Steven M. Caffee terbagi tiga macam, yaitu: 

1) Kognitif adalah respons yang berkaitan erat dengan pengetahuan, 

keterampilan dan informasi seseorang mengenai suatu respons. Respons 

ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami atau 

dipersepsi oleh khalayak.  

2) Afektif adalah respons yang berhubungan dengan emosi, sikap dan 

menilai seseorang terhadap sesuatu. Respons ini timbul bila ada 

perubahan pada apa yang disenangi khalayak terhadapa sesuatu.  

3) Konatif adalah respons yang berhubungan dengan perilaku nyata, yang 

meliputi tindakan atau kebiasaan. 

 

2. Operasional Variabel 

Berdasarkan latar belakang kejian teori yang telah dipaparkan, maka 

penulis merumuskan konsep operasional sebagai tolak ukur yang jelas dan 

spesifik untuk mempermudah memahami variabel dan kajian ini. Maka dapat 

diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:  
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Tabel 2.2 

Defini Konsepsional dan Operasional Variabel 

Variabel Indikator 
Sub 

Indikator 

Instrumen/ 

item 

Skala 

Pengukuran 

Respons 

Kognitif  

Pengetahuan  

1. Mengetahui 

ditayangkannya ulang film 

G30S/PKI. 

2. Menambah pengetahuan 

terhadap sejarah. 

3. Mengetahui pahlawan 

revolusi. 

4. Menambah pengetahuan 

terhadap komunisme. 

Likert 

Pemahaman  

5. Pemahaman terhadap 

adegan yang mengandung 

unsur mendidik. 

6. Pemahaman  terhadap 

adegan yang mengandung 

unsur kekerasan. 

Pendapat  

7. Pendapat terhadap sejarah, 

agar tidak melupakan 

sejarah kelam yang pernah 

terjadi. 

8. pendapat terhadap betapa 

pentingnya nilai-nilai 

pancasila. 

9. Pendapat positif terhadap 

film G30S/PKI. 

Afektif  

Perasaan   

10. Merasa senang dengan 

ditayangkannya ulang film 

G30S/PKI. 

11. Jiwa nasionalisme 

bertambah. 

12. Dengan ditayangkannya 

ulang film G30S/PKI, 

Peristiwa seperti kudeta 

PKI tidak akan terulang 

kembali. 

Penilaian   

13. Film G30S/PKI bagus 

untuk ditonton. 

14. Film G30S/PKI tidak 

layak ditonton oleh anak-

anak. 
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Konatif 
Tindakan 

perilaku  

15. Akan mengajak teman-

teman untuk tidak 

terpengaruh oleh paham 

komunis. 

16. Akan menerapkan nilai-

nilai pancasila sebagai 

ideologi dalam 

berperilaku. 


