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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu akan digunakan penulis sebagai rujukan dalam 

penelitian ini, juga sebagai pembanding dalam penelitian ini. Berikut ada dua 

penelitian sejenis yang sudah diteliti sebelumnya. 

 Penelitian pertama adalah tesis dari Ade Muana Husniati dengan judul 

“Pemaknaan Terhadap Lakon Perempuan dalam Film Lokal Eumpang Breuh 

(Analisis Pemaknaan Perempuan di Aceh tentang Yusniar)” (Universitas Indonesia, 

2010). Tujuan tesis tersebut ingin mendeskripsikan resepsi perempuan Aceh dan 

mengungkapkan makna apa saja yang mereka berikan terhadap peran Yusniar 

dalam film lokal Aceh Eumpang Breuh, serta mendeksripsikan bagaimana khalayak 

perempuan memaknai karakter perempuan Aceh (Husniati, Ade. 2010. p.10). 

 Penelitian kedua adalah skripsi dari Dewi Rachmayani dengan judul 

“Representasi Gender dalam Film yang dibuat oleh Perempuan (Suatu Analisis 

Diskursus terhadap Film Pasir Berbisik)” (Universitas Indonesia, 2010). Tujuan 

skripsi ini ingin melihat penggambaran gender dalam film pasir berbisik, apakah 

film tersebut menampilkan hubungan yang tidak seimbang antara laki-laki dan 

perempuan, dan juga ingin melihat apakah dominannya jumlah dan meningkatnya 
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peran perempuan dalam film Pasir Berbisik mampu menampilkan sebuah pesan 

komunikasi yang memiliki kesadaran gender (Rachmayani, Dewi. 2010. p. 11). 

 Dua penelitian tersebut menjadi pembanding dalam penelitian ini, berikut 

detailnya. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Ade Muana Husniati, 

Universitas Indonesia, 

2010 

Dewi Rachmayani, 

Universitas 

Indonesia, 2010 

Dian Tamara, 

Universitas 

Multimedia 

Nusantara, 2017 

Bentuk Penelitian Tesis Skripsi Skripsi 

Judul Penelitian Pemaknaan Terhadap 

Lakon Perempuan 

dalam Film Lokal 

Eumpang Breuh 

(Analisis Pemaknaan 

Perempuan di Aceh 

tentang Yusniar) 

Representasi 

Gender dalam Film 

yang dibuat oleh 

Perempuan (Suatu 

Analisis Diskursus 

terhadap Film Pasir 

Berbisik) 

Komunikasi Dan 

Konstruksi Realitas 

Dalam Film “Marlina 

Si Pembunuh Dalam 

Empat Babak”. 

Masalah Penelitian 1.   Bagaimanakah 

perempuan di Aceh 

memaknai peran yang 

dilakoni oleh 

Nurhasyidah (pemeran 

Bagaimana 

penggambaran 

gender yang 

dihasilkan oleh Nan 

Triveni Achnas 

Bagaimana proses 

konstruksi pesan 

dibangun dalam 

pembuatan film 

“Marlina Si 
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Yusniar) dalam film 

komedi Aceh 

Eumpang Breuh? 

2.   Bagaimanakah 

khalayak perempuan 

memaknai karakter 

perempuan Aceh? 

sebagai seorang 

sutradara 

perempuan dalam 

film Pasir Berbisik, 

apakah film ini 

mendukung 

stereotype gender 

yang selama ini 

dianut oleh 

masyarakat? 

Pembunuh Dalam 

Empat Babak” dan 

dimaknai oleh 

khalayak. 

Tujuan Penelitian Mendeskripsikan 

resepsi perempuan 

Aceh dan 

mengungkapkan 

makna apa saja yang 

mereka berikan 

terhadap peran 

Yusniar dalam film 

lokal Aceh Eumpang 

Breuh. 

Melihat 

penggambaran 

gender dalam film 

pasir berbisik, 

apakah film 

tersebut 

menampilkan 

hubungan yang 

tidak seimbang 

antara laki-laki dan 

perempuan, dan 

juga ingin melihat 

apakah dominannya 

jumlah dan 

Memberikan 

kejelasan tentang 

pesan yang di 

konstruksi melalui 

bahasa film dalam 

proses pembuatan 

film “Marlina Si 

Pembunuh Dalam 

Empat Babak”, agar 

mengetahui 

bagaimana dinamika 

komunikasi dalam 

peran film, dan 

bagaimana film 
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meningkatnya 

peran perempuan 

dalam film Pasir 

Berbisik mampu 

menampilkan 

sebuah pesan 

komunikasi yang 

memiliki kesadaran 

gender. 

tersebut dimaknai 

oleh khalayak. 

 

Pendekatan 

Penelitian 

Kualitatif Kualitatif Kualitatif 

Teori dan konsep  Teori Resepsi 

(Reception Theory), 

Teori Film. 

Teori Film, Teori 

Feminisme, Teori 

Media Massa. 

Studi Kasus, Teori 

Komunikasi dan 

Konstruksi Realitas 

Sosial, Bahasa Film, 

Mise en Scene, Teori 

Komunikasi Verbal 

dan Non Verbal 

Hasil Penelitian Tokoh Yusniar hanya 

sebagai pemanis 

namun 

menggambarkan 

sebagian ciri khas 

Disini Berlian 

dibentuk sebagai 

seorang yang 

mengorbankan 

perasaan sayang 

Proses Internalisasi 

dan Eksternalisasi 

yang dilalui para 

pembuat film 

dimaknai dalam 

proses objektifikasi 
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perempuan yang 

berada di pedesaan. 

yang dimilikinya 

terhadap Agus. 

oleh pewarta sebagai 

film yang membahas 

budaya patriarkis, 

kasus pemerkosaan, 

dan sensibilitas 

hukum. 

 

2.2 Teori atau Konsep-konsep yang digunakan  

a.  Komunikasi dan Konstruksi Realitas Sosial 

Komunikasi dan konstruksi realitas sosial merupakan suatu proses 

pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek 

diluar dirinya yang terdiri dari proses internalisasi, eksternalisasi, dan 

objektifikasi. Internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri ditengah 

lembaga-lembaga sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya. 

Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai 

produk manusia. Objektifikasi adalah interaksi sosial dalam dunia 

intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi 

(Berger & Luckmann. 1966, p.149). 

Berger & Luckman berpandangan bahwa kenyataan itu dibangun secara 

sosial, dalam pengertian individu-individu dalam masyarakat yang telah 

membangun masyarakat, maka pengalaman individu tidak dapat terpisahkan 

dengan masyarakat. Ada 3 tahap didalamnya, yaitu tahap internalisasi, 
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ekstesternalisasi, dan objektifikasi (Berger & Luckmann. 1966, p.149). 

Titik awal dari proses ini adalah internalisasi: kekhawatiran atau 

interpretasi langsung dari suatu peristiwa objektif yang mengekspresikan 

makna, yaitu, sebagai manifestasi proses subjektif orang lain yang karenanya 

menjadi sangat berarti bagi dirinya sendiri (Berger & Luckmann. 1966, p. 149 

- p.157). Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam 

kesadaran sedemikian rupa, sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh 

struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah 

terobjektifikasi akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, 

sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Dalam tahap ini merupakan 

sebuah tahapan riset yang dilakukan seluruh divisi saat pra-produksi berjalan 

dalam pembuatan film “Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak”. Tahap 

riset yang dilakukan didalam film ini seperti bagaimana Mouly Surya selaku 

penulis dan sutradara melakukan observasi ke Sumba dalam memerhatikan 

karakter masyarakat Sumba dan kultur Sumba untuk diadaptasikan dalam 

naskah dan pengadeganan.  

Dalam tahap internalisasi, seseorang membutuhkan pranata (sistem tingkah 

laku) sosial, dan agar pranata itu dapat dipertahankan dan dilanjutkan, maka 

harus ada pembenaran terhadap pranata tersebut, tetapi pembenaran itu dibuat 

juga oleh manusia sendiri melalui proses legitimasi yang disebut objektifikasi 

sekunder. Pranata sosial merupakan hal yang objektif, independen dan tak 

tertolak, yang dimiliki oleh individu secara subjektif. Ketiga momen dialektik 
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itu mengandung fenomena-fenomena sosial yang saling bersintesa (membuat 

hasil akhir dari percobaan) dan memunculkan suatu konstruksi sosial atau 

realitas sosial yang dilihat dari asal mulanya yang merupakan hasil kreasi dan 

interaksi subjektif (Berger & Luckmann. 1966, p. 149 - p.157).  

Tahap eksternalisasi dan objektifikasi merupakan pembentukan 

masyarakat yang disebut sebagai sosialisasi primer, yaitu momen dimana 

seseorang berusaha mendapatkan dan membangun tempatnya dalam 

masyarakat. Dalam kedua tahap ini (eksternalisasi dan objektifikasi) seseorang 

memandang masyarakat sebagai realitas objektif (Berger & Luckmann. 1966, 

p. 149 - p.157). 

Dalam proses eksternalisasi, proses ini merupakan bentuk ekspresi diri 

untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat. Kaitan dengan proses 

penelitian ini sendiri ialah bagaimana seluruh divisi mempunyai pandangannya 

setelah melewati fase internalisasi, yang kemudian setiap divisi akan 

mengekspresikan pemahamannya dalam bentuk karya seperti contoh; 

pemahaman penulis naskah tentang kebudayaan Sumba sangat erat dengan 

sirih pinang dalam keseharian, lalu sutradara harus mengarahkan aktor untuk 

terbiasa dengan sirih pinang agar pengadeganan dapat terlaksana dengan baik, 

begitu juga dengan tim artistik yang harus menyediakan sirih pinang untuk 

dimakan oleh para aktor, proses tersebut perlu dilakukan demi memperkuat 

pesan. Pengemasan pesan yang dirangkai sutradara untuk disampaikan kepada 

masyarakat tentang atmosfer Sumba. 
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Objektifikasi merupakan hasil yang telah dicapai (baik mental maupun 

fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia) berupa realitas objektif yang 

menghasilkannya (hadir dalam wujud yang nyata). Tahap ini berkaitan dengan 

bagaimana akhirnya film ini tercipta dan berbuah kritik dari orang yang berada 

diluar pembuatan film tersebut dari pemahaman pembuat film atas realitas 

kehidupan. Bagaimana bentuk film ini dikemas, hasil akhirnya yang menjadi 

keputusan absolut karena kesepakatan seluruh divisi atas konstruksi pesan 

yang mereka bangun bersama, dan menjadi hasil akhir dengan bagaimana film 

ini dimaknai oleh khalayak, seperti pada akhirnya film “Marlina Si Pembunuh 

Dalam Empat Babak” menumbuhkan berbagai macam penilaian dari pewarta.  

b.  Bahasa Film 

 Setiap tata gambar dalam sebuah film merupakan sebuah komunikasi 

penting yang ingin disampaikan pada penonton, komposisi gambar yang 

diciptakan mengarahkan penonton untuk melihat sebuah informasi yang 

sengaja ingin disampaikan, mengarahkan dan membina penonton untuk 

melihat bagian- bagian dari gambar di film untuk memacu emosi dan 

psikologis para penonton (Thompson dan  Bowen, 2009, p.1).  

Ketika membuat proyek film, salah satu tugas utama adalah untuk 

menciptakan sebuah dunia visual untuk karakter yang menghuni. Dunia visual 

ini adalah bagian penting dari bagaimana penonton akan melihat cerita; 

bagaimana mereka akan memahami karakter dan motivasi mereka. Mereka 

semua memiliki kepastian, seperti alam semesta yang dapat diidentifikasi di 
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mana mereka ada: itu terdiri dari lokasi, set, kostum, bahkan suara, yang 

disatukan melalui sinematografi. Semua elemen ini bekerja sama, tentu saja 

semuanya tergabung untuk mendongeng dalam visual yang saling terkait 

(Brown, 2012, p. 2). 

Pentingnya bahasa film mempunyai arti khusus dalam konteks cerita, 

yang akan menjadi jelas hanya ketika itu tertanam di antara shot lainnya (yang 

membentuk kalimat). Kalimat dalam film diberikan konteks dan mengambil 

makna tertentu. Artinya jelas, perlunya konteks dalam menafsirkan shot 

tertentu berlaku untuk sudut pengambilan gambar (angle) juga. Sebuah gambar 

yang diambil mengandung pengertian yang dramatis, psikologis atau atmosfer 

konten yang melekat (Proferes, 2008, p.4). 

Cara bertutur dalam medium film yang terutama adalah cerita itu 

sendiri lalu terdapat unsur pembangun kompenen visual, mise en scene 

(diartikan; what is put into scene atau apa yang dimasukan dalam adegan atau 

scene) (Block, 2008, p.2). Unsur-unsur mise en scene mencakup tata lampu, 

pemilihan kostum, set, dan pengadeganan. Kemudian elemen lainnya yang 

membangun komponen visual ialah sinematografi, dan suara. Semua aturan ini 

harus diikuti setiap waktu, tetapi semua dapat dipecah untuk efek dramatis 

(Proferes, 2008, p.4). 

Kaitan bahasa film dengan penelitian ini adalah bagaimana sebuah bahasa 

film merupakan sebuah pembentuk dan proses pesan diciptakan untuk 

dikomunikasikan melalui bentuk karya film yang dapat di konsumsi oleh 
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khalayak. Bahasa film harus dipahami peneliti untuk dijadikan salah satu 

instrumen penelitian. 

2.2.1 Naskah 

 Menulis adalah tanggung jawab pribadi terap Syd Field. Sebelum memulai 

semuanya, seorang pembuat film akan menentukan ide dan motivasinya untuk 

membuat film. Apa yang mendorong nya untuk menulis? Keinginan spiritual untuk 

menciptakan seni, atau kebutuhan lainnya seperti mendapat gaji untuk 

menghidupkan kehidupannya? Apa pun alasannya, tindakan menulis menuntut 

disiplin, usaha, komitmen dan mungkin di atas semua yaitu motivasi. Motivasi 

adalah faktor x yang mendorong seorang penulis naskah untuk duduk di depan 

komputer dan mulai menulis (Costello, John W. 2004, p.19). 

Seorang penulis akan membuat sebuah kesalahan fatal mengabaikan 

penelitian. Ini bukan hanya tentang keaslian. Penelitian tidak pernah berhenti 

karena pengetahuan sama dengan kekuatan. Dalam penelitian menulis sebuah 

naskah, seorang penulis dapat mengunjungi perpustakaan, wawancara orang, 

menggali kontak baru demi informasi (Costello, John W. 2004, p.37). Sebuah ide 

jauh lebih mudah untuk berkembang ketika mereka dapat terletak dalam kerangka, 

seperti tindakan karakter berada di jantung struktur. Lalu, kembali ke ide dan 

munculah sebuah premis (Costello, John W. 2004, p.38). 

Menulis premis adalah sebuah langkah pertama yang dilakukan seorang 

penulis naskah (Grove, Elliot. 2009,p.15). Menulis naskah bagaikan sebuah 

perencanaan dan strategi dalam membangun sebuah cerita. Menulis premis, 
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menulis landasan pikiran dari pembuat cerita, menjadi patokan dan kesimpulan dari 

keseluruhan cerita. Tugas utama dari merancang premis adalah menggambarkan 

keseluruhan alur cerita dalam beberapa baris kata dengan singkat, padat, dan jelas. 

Rangkaiannya dalam premis terdiri dari; 1. ini sebuah cerita tentang 

(menceritakan karakter utama), 2. yang sedang (menjelaskan kemauan dari karakter 

tersebut) 3. tetapi (konflik yang dimulai dan apakah tujuan dari karakter tersebut 

dalam cerita ini) 4. dan (menuju ke ending cerita) (Grove, Elliot. 2009,p.17). Premis 

dari film “Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak” ialah; seorang janda yang 

berani mencari keadilan atas dirinya sendiri dengan melawan para perampok yang 

sekaligus pemerkosanya. 

Dalam pembentukan premis kemudian langkah selanjutnya, seorang penulis 

naskah dapat menciptakan seorang karakter dengan menaruh kekurangan dan 

kelebihan yang dimiliki karakter tersebut, psikologis dan kelemahannya, hingga 

apa yang harus dicapai oleh karakter tersebut dalam cerita yang dibuat (Grove, 

Elliot. 2009, p.20 – p.21). 

Semua elemen yang terkandung dalam cerita, merupakan urutan kronologis. 

Dengan kata lain, segala sesuatu yang terjadi untuk semua karakter ditempatkan 

dalam garis lurus melalui waktu. Bagaimana penulis memilih unsur-unsur cerita; 

intercutting plot utama dan sub-plot, dan menggabungkan kilas balik, flashforward, 

dan yang lainnya jika diperlukan (Costello, John W. 2004, p.49). 

Cerita dibentuk oleh tindakan karakter karena mereka menyebabkan atau 

bereaksi terhadap insiden, mengatasi hambatan dan mencapai tujuan. Karakter bisa 
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bertindak tanpa tujuan berjuang untuk mengatasi masalah dan insiden untuk 

menanggapi. Peristiwa perlu dilihat dari perspektif efek bagi kehidupan karakter, 

untuk memberikan pembaca unsur manusia yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi.  

 Struktur adalah kerangka yang mendukung cerita dan memasok drama, 

konflik, dan ketegangan untuk menarik penonton mempertahankan keterlibatan 

emosional mereka (Costello, John W. 2004, p.50). Ketika sebuah struktur sudah 

dibangun, seorang penulis naskah akan memulai untuk membuat naskahnya 

berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan dan mengembangkannya. 

Dalam proses penulisan naskah, tentunya penulis naskah melakukan riset, 

dimana ini adalah langkah awal penulis merekonstruksi realitasnya tentang kultur 

Sumba dan elemen lain yang dimasukkan kedalam cerita. 

2.2.2 Tata kamera 

 Frame merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar bingkai dari sebuah 

gambar, bahwa itu adalah informasi. Jelas beberapa bagian dari informasi yang 

akan dirasakan oleh penonton di urutan tertentu, dan informasi diatur dengan cara 

tertentu. 

 Sinematografi istilah dari akar Yunani yang berarti "menulis dengan 

gerakan." Inti dari itu, pembuatan film merupakan proses shooting (pengambilan 

gambar) - tapi sinematografi lebih dari sebuah fotografi. Ini adalah proses yang 

mengambil ide, kata-kata, tindakan, tersirat emosional, nada, dan semua bentuk lain 
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dari komunikasi non verbal, yang disatukan dalam sebuah visual. Seperti yang akan 

kita gunakan istilah di sini, teknik sinematik adalah berbagai metode dan teknik 

yang kita gunakan untuk menambahkan pemaknaan dan tersirat ke "isi" dari film - 

dialog dan pengadeganan. (Brown, 2012, p.2). 

 Alat teknik sinematik yang digunakan oleh kedua sutradara dan penata 

gambar (DP; Director of Photography) baik bekerja sama atau dalam melakukan 

pekerjaan masing-masing. Seperti disebutkan, sinematografi jauh lebih dari sekedar 

"memotret" apa yang ada di depan kamera, teknik dan variasi luas dalam lingkup; 

ini adalah jantung dari simbiosis simbolis dari DP dan sutradara (Brown, 2012, p.2). 

 Jika sinema adalah bahasa, maka kita harus bertanya: apa struktur bahasa 

itu? Apa kosakata? Apa aturan tata bahasa? Struktur bahasa sinematik ini? Apa alat 

dari sinematogafi dan pembuatan film - teknik yang penting? Apa metode, dan 

unsur-unsur yang dapat kita gunakan untuk menceritakan kisah kami secara visual? 

(Brown, 2012, p.3). Apa yang kita bicarakan di sini bukanlah alat fisik dalam 

pembuatan film: kamera, dolly, lampu, crane, dan lain-lain, namun kita berbicara 

tentang alat konseptual yang dapat bercerita. Jadi apakah mereka? Apa alat 

konseptual visual storytelling yang bekerja dalam segala bentuk cerita visual? 

Diantaranya adalah: 

•   Frame 

•   Lensa 

•   Cahaya dan warna (light and color) 

•   Tekstur 
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•   Pergerakan (movement) 

•   Establishing 

•   Point Of View (POV) 

 Komposisi adalah bagaimana hal tersebut tercapai. Melalui komposisi 

gambar, kita seakan mengarahkan penonton untuk melihat ‘apa itu’ didalam sebuah 

gambar. Sebuah komposisi yang baik dapat memperkuat bagaimana informasi 

tersalurkan, seperti dalam suatu adegan yang memang diciptakan untuk memacu 

mata atau otak untuk memerhatikan titik tertentu sebagai suatu informasi (Brown, 

2012, h.30). Dalam membangun komponen visual ada beberapa unsur yang 

membentuknya diantaranya ukuran gambar, bentuk, dominasi dalam gambar 

tersebut, hirarki, resonansi/ gaung dalam gambar tersebut, dan pola. Dalam setiap 

tata gambar yang dipilih, akan mempunyai maknanya sendiri. 

Kaitan tata kamera dengan penelitian ini ialah bagaimana sebuah 

penggambaran visual dari sutradara dan penata gambar menyalurkan pesan yang 

akan disalurkan melalui bentuk gambar bergerak yang akan dikonsumsi oleh 

penonton. 

a.    Frame 

 Memilih frame adalah tindakan fundamental dalam pembuatan film; 

sebagai pembuat film kita harus mengarahkan perhatian penonton: "lihat ke sini, 

sekarang lihat ini...". Memilih frame tidak hanya untuk menyampaikan cerita, 

tetapi juga soal komposisi, irama, dan perspektif (Brown, 2012, p.4). 
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Gambar 2.1 

Framing dari film Punch Drunk Love  

 

 Sebagai contoh, frame yang dipakai dalam film “Punch Drunk Love” 

(Gambar 2.1), memberi kita banyak informasi tentang situasi dan karakter utama. 

Seketika kita tahu dia terisolasi, terputus dari sebagian besar dunia. Shot yang lebar 

dan jauh menekankan isolasi dan kesepian diperkuat oleh skema warna dan 

kurangnya hiasan dinding. Kusam, menggarisbawahi suasana hati dan nada 

adegan. Akhirnya, ruang negatif di sebelah kanan tidak hanya memainkan ke 

isolasi dan kesepian, tapi ke dalam kemungkinan sesuatu akan terjadi (Brown, 

2012, p.4). 

 Garis yang kuat dari perspektif, baik horizontal dan vertikal, berkumpul di 

karakter, "menjepit" nya dalam posisinya membungkuk di atas. Tanpa kata 

menjadi kata, kita tahu banyak tentang orang ini, dunia, dan situasi sosial, yang 

semuanya penting untuk kelanjutan cerita selanjutnya (Brown, 2012, p.4).  

b.   Lensa  

 Kita tidak berbicara tentang lensa fisik, apa yang menjadi perhatian di sini 
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adalah bagaimana berbagai lensa membuat gambar dengan cara yang berbeda. Ini 

adalah alat yang ampuh dari bercerita visual, kemampuan optik untuk mengubah 

rasa dan infleks. Ada banyak faktor yang terlibat: kontras dan ketajaman, tapi 

sejauh aspek yang paling berpengaruh dari sebuah lensa adalah panjang focal 

(titik): seberapa luas atau panjang itu. Secara singkat focal length lensa memiliki 

bidang pandang lebar, dan fokus yang panjang lensa panjang seperti teleskop atau 

teropong; memiliki bidang pandang sempit (Brown, 2012, p.7). 

 Lensa panjang (zoom) mengkompres ruang, dan lensa lebar (wide) 

memperluas dan mendistorsi ruang. Lihatlah frame dari film Se7en (Gambar 2.2): 

di akhir klimaks film, para detektif mengambil John Doe ke suatu tempat; sebagai 

bagian dari kesepakatan mereka mereka disimpan dalam gelap. Lensa wide 

mengkompres ruang dan membuat transmisi menara tampak, seperti mereka tepat 

di atas satu sama lain: metafora visual yang menetapkan adalah jaring laba-laba, 

perangkap. Ini adalah gambar kuat grafis, yang memperkuat titik cerita pada saat 

itu (Brown, 2012, p.7).  

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Framing dalam film Se7en 
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 Kita melihat efek sebaliknya dalam frame dari City Of Lost Children 

(Gambar 2.3). Dengan lensa wide, konstan visual dalam film-film Jean Pierre. 

Jeunet, memperluas persepsi kita tentang ruang dan mendistorsi wajah, memiliki 

efek yang baik, komedi, dan menyenangkan (Brown, 2012, p.7). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Framing dalam film City Of Lost Children 

 

c.   Cahaya dan Warna 

 Cahaya dan warna adalah alat yang kuat dari sinematografer. Pencahayaan 

dan warna memakan sebagian besar waktu DP kebanyakan dalam setiap set (lokasi 

shooting) untuk alasan yang baik bagi hasil yang dapat mereka hasilkan. Mereka 

juga memiliki kekuatan khusus, mereka memiliki kemampuan untuk mencapai 

tingkat emosional penonton (Brown, 2012, p.8). 
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 Ini adalah definisi bahasa sinematik: alat visual ini yang menambahkan 

lapisan tambahan makna terhadap isi tiap cerita. Dalam frame dari film Apocalypse 

Now (Gambar 2.4), poros tunggal cahaya yang kuat mengkomunikasikan gagasan 

seorang pria yang terisolasi dalam kegilaannya (Brown, 2012, p.8). 

Gambar 2.4 

Framing dalam film Apocalypse Now 

 

 Dalam frame klimaks dari film Blade Runner (Gambar 2.5), poros cahaya 

masuk dalam bar, siluet pada jendela langsung mengomunikasikan seorang pria 

terjerat dalam dunia mimpi buruk teknologi tinggi yang tidak ada jalan keluarnya 

(Brown, 2012, p.8). 

Komunikasi Dan Konstruksi..., Dian Tamara, FIKOM, 2018



	   29	  

Gambar 2.5 

Framing dalam film Blade Runner 

 

d.   Tekstur 

‘Straight’ yang mengartikan adegan di mana kita hanya mencatat realitas 

dan berupaya untuk membuat yang persis seperti yang muncul dalam kehidupan. 

Dalam kebanyakan kasus - terutama di film, iklan, dan video musik kita 

memanipulasi gambar dalam beberapa cara, kita menambahkan beberapa tekstur 

visual. 

 Ada banyak perangkat digunakan untuk mencapai hal tersebut: mengubah 

warna dan kontras gambar, desaturating warna gambar, menggunakan filter, kabut 

dan efek asap, hujan, menggunakan stok film yang tidak biasa, dan tentu saja 

seluruh jajaran manipulasi gambar yang dapat dicapai dengan gambar digital di 

komputer. (Brown, 2012, p.9). 

 Beberapa manipulasi gambar ini dilakukan dengan kamera, beberapa 

dilakukan dengan pencahayaan, beberapa EFX, dan beberapa dilakukan dalam 
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pasca produksi. Sebuah contoh yang sangat dramatis adalah O Brother, Where Art 

Thou? (Gambar 2.6). Sinematografer Roger Deakins bereksperimen dengan 

banyak teknik kamera dan filter untuk membuat warna sepia, tampilan bahwa apa 

yang ia dan sutradara bayangkan (Brown, 2012, p.9).  

 Beberapa teknik yang mirip digunakan dalam video musik Come to Daddy 

dari musisi Aphex Twin (Gambar 2.7). Dalam video ini, Chris Cunningham, 

sutradara video musik tersebut menggunakan berbagai macam perangkat tekstur 

visual, tampilan kontras atau pergeseran cyan (warna biru kehijau-hijauan) dari 

seluruh gambar, semuanya memperkuat kengerian (Brown, 2012, p.9). 

Gambar 2.6 

Framing dalam film Where Art Thou? 
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Gambar 2.7 

Framing dalam klip musik Come to Daddy 

 

e.   Pergerakan 

 Pergerakan kamera adalah salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam 

pembuatan film; pada kenyataannya, film adalah salah satu bentuk penggabungan 

seni yang tergabung dalam sebuah gerak (motion) dan waktu (Brown, 2012, p.10). 

 

  Gambar 2.8    Gambar 2.9 
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  Gambar 2.10    Gambar 2.11 

 

 

  Gambar 2.12    Gambar 2.13      

     

                        

Gambar 2.14 

 

Urutan pembukaan dalam film Working Girl (Gambar 2.8 hingga 2.14) 

adalah contoh yang sangat baik dan menarik, gerak dinamis yang melayani 

pentingnya tujuan cerita. Ini adalah pergerakan kinetik, pengambilan gambar yang 

dilakukan melalui helikopter berputar, yang dimulai dengan mengelilingi kepala 

patung Liberty, kemudian mengambil Staten Island ferry, dan kemudian akhirnya 
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masuk untuk (dengan menggunakan dissolve dalam editing) mencari dan 

memperkenalkan karakter utama dalam film, yang diperankan oleh Melanie 

Griffith (Brown, 2012, p.10). 

 Ini jauh lebih dari sekedar gerakan kuat yang dinamis; juga merupakan 

metafora visual yang jelas: cerita ini adalah tentang karakter utama transisi dari 

seorang gadis sekretaris yang bekerja terjebak dalam keberadaan suram di mana 

setiap hari dimulai dengan naik feri; pada hari ini ulang tahunnya dirayakan dengan 

lilin di cupcake. Pada akhir film dia berubah menjadi wanita mandiri yang kuat 

dengan potongan rambut yang baik, yang berdiri bangga dan tinggi, tidak seperti 

Patung Liberty - gambar yang membuka film (Brown, 2012, p.10). 

f.   Establishing 

 Establishing adalah sebuah kemampuan kamera untuk menguak atau 

menyembunyikan informasi; sebagai setara eksposisi visual, yang dalam cerita 

lisan berarti menyampaikan informasi penting, atau latar belakang untuk penonton. 

Ini benar-benar dalam inti dari bercerita dalam visual, membiarkan kamera 

mengungkapkan informasi, biasanya cara yang lebih sinematik dapat memberikan 

informasi kepada seluruh penonton daripada dialog atau voice over narator 

(Brown, 2012, p.10). 
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Gambar 2.15 

Framing dalam film Angel Heart 

 

Dalam frame diatas, diambil dari film Angel Heart (Gambar 2.15), sebuah 

close up dari dompet Mickey Rourke yang menyampaikan sebuah informasi tanpa 

perlu berkata-kata; dia membawa identitas palsu untuk membantunya dalam 

pekerjaan kotornya sebagai detektif. Establishing disampaikan oleh pilihan frame 

dan lensa, tetapi juga dapat dilakukan dengan pencahayaan yang menyembunyikan 

dan mengungkapkan rincian tertentu dari sebuah scene (Brown, 2012, p.10). 

g.   Point of View 

Point-of-view (POV) adalah kunci dari cerita visual. POV memaknai kamera 

sebagai mata yang melihat sesuatu dalam banyak cara yang sama seperti salah satu 

karakter akan melihatnya: untuk melihat adegan dari titik seorang karakter melihat. 

Pentingnya konsep ini dapat dilihat pada Gambar 2.16 – 2.18.  Dapat dilihat 
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kamera bekerja menjadi persepsi dari penonton (Brown, 2012, p.10). 

Gambar 2.16 

Shot point of view 

 

 

 

Gambar 2.17 

Shot point of view 

Gambar 2.18 

Shot point of view 
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Hal ini penting untuk sinema: kamera adalah "mata" dari penonton; 

bagaimana kamera menangkap adegan adalah bagaimana penonton akan 

melihatnya. Untuk sebagian besar, sinematografi menunjukkan pada penonton apa 

yang pembuat film ingin ceritakan; POV cenderung membuat penonton lebih 

terlibat dalam cerita, memposisikan penonton menjadi karakter dalam film tersebut 

(Brown, 2012, p.10). 

2.2.3 Mise-en-Scene 

 Diambil dari bahasa Perancis, mise-en-scene (diucapkan Meez-ahn-sen) 

berarti "menempatkan ke tempat kejadian” atau “putting into the scene”, dan 

pertama kali diterapkan pada praktek mengarahkan drama. Mise-en-scene meliputi 

aspek-aspek film yang tumpang tindih dengan seni teater. Seperti pengaturan, 

pencahayaan, kostum, dan pengadeganan tokoh dalam mengendalikan mise-en-

scene. 

Aspek yang membentuk mise-en-scene diantaranya adalah: 

•   Setting, 

•   Kostum dan make up, dan 

•   Staging: Pergerakan dan performa. 

Mise-en-scene merupakan bentuk instrumen para pembuat film untuk 

menguatkan sebuah pesan yang akan dibentuk. Penelitian ini akan membedah 

bagian-bagian tersebut untuk memperkuat bagaimana konstruksi realitas sosial 

berkaitan dengan pembuatan film ini. 
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a.   Setting 

 Setting meliputi waktu, lokasi, dan segala sesuatu di mana cerita 

berlangsung, dan memulai latar belakang utama dan mood untuk cerita. Setting 

disebut sebagai dunia dalam cerita atau lingkungan. Elemen setting termasuk 

budaya, periode sejarah, geografi, dan jam. Seiring dengan plot, karakter, tema, 

dan style, setting dianggap salah satu komponen fundamental dari cerita fiksi. 

Setting merupakan waktu, tempat dan lingkungan sosial di mana cerita 

berlangsung (Bordwell, Thompson, 2008, p.115). 

 Setting dapat bertindak sebagai perpanjangan dari seorang karakter, 

membantu untuk cara berkomunikasi, misalnya karakter sedang berada di negara 

lain (Bordwell, Thompson, 2008, p.117). 

Dalam setting film “Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak” akan 

membuat penonton paham dimana posisi pemeran dalam film tersebut secara 

geografisnya terletak di Sumba, latar belakang dari film ini dijelaskan melalui 

setting. 

b.    Kostum dan Make Up 

 Kostum merupakan salah satu sarana sutradara untuk menyampaikan 

sebuah cerita. Kostum mengkomunikasikan detail personaliti dari karakter kepada 

penonton, dan membantu aktor untuk berubah menjadi sesuatu yang baru dalam 

layar. Seorang perancang kostum membuat kostum berbasis dari naskah yang ada, 

mereka harus mengetahui siapa karakter tersebut, sebelum memutuskan pakaian 
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dan aksesoris apa yang dikenakan oleh para karakter dalam film. Sebuah kostum 

dikenakan oleh salah satu aktor sebagai salah satu karakter tertentu, dalam sebuah 

adegan tertentu. Yang paling penting, penonton harus percaya bahwa setiap orang 

dalam sebuah cerita memiliki kehidupan sebelum film dimulai (Landis, Copley, 

2014, p.2). 

 Proses desain kostum dimulai dengan mempelajari naskah. Naskah 

menjelaskan tindakan (apa yang terjadi dalam adegan), jangka waktu (saat aksi 

terjadi), lokasi (di mana aksi terjadi), dan karakter dalam setiap adegan. Setelah 

membaca naskah, desainer kostum bertemu dengan sutradara untuk membahas visi 

keseluruhan untuk film. Dua sutradara yang berbeda akan membuat film yang 

berbeda dari naskah yang sama. Pada pertemuan pertama dengan sutradara, 

desainer kostum dapat belajar tentang pilihan pemain atau aktor dan spesifik 

tentang karakterisasi, palet warna keseluruhan dan suasana film (Landis, Copley, 

2014, p.2). 

 Setelah berbicara dengan sutradara, penata kostum memulai proses 

penelitian termasuk penelitian di Internet dan di arsip, museum dan perpustakaan; 

meninjau majalah, mempelajari referensi visual sejarah dan kontemporer. 

Penelitian juga dapat termasuk kunjungan lapangan ke lokasi seperti kantor, rumah 

sakit dan kantor polisi, tergantung pada setting dari cerita (Landis, Copley, 2014, 

p.2). 

Penata kostum akan mengkompilasi sebuah album, yang berisi potret staf, 

guru dan siswa. Penelitian lebih lanjut akan dilakukan gaya siswa, termasuk 
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kebiasaan belanja mereka. Ini mungkin menjadi kejutan bahwa film-film modern 

atau tentang masa depan seringkali lebih sulit dibanding kostum dari film sejarah. 

Hal ini mengganggu bagi penonton ketika kostum yang realistis untuk sebuah 

adegan, terlalu mahal untuk sebuah karakter atau salah untuk situasi dramatis. 

Tujuan penata kostum adalah untuk kostum dapat berbaur ke dalam cerita, dan 

penonton dapat terlibat dalam cerita (Landis, Copley, 2014, p.2). 

 Film Harry Potter, merupakan campuran modern, periode lalu, dan fantasi 

(Gambar 2.19). Penata kostum Judianna Makovsky meneliti seragam sekolah 

swasta modern dan tradisional. Makovsky bergantung pada imajinasinya untuk 

menciptakan kostum warna-warni dalam fakultas di Hogwarts dan staf. Meskipun 

Harry Potter dan teman-temannya Ron dan Hermione ada di dunia imajiner, 

mereka remaja modern, dan ketika diperlukan harus berpakaian dengan tepat jins 

dan T-shirt.  

     Gambar 2.19 

Tata kostum film Harry Potter 
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Kostum tidak perlu menduplikasi periode film secara persis, tapi perlu terlihat 

benar dimata penonton. Penata kostum dapat membesar-besarkan warna, gaya dan 

siluet untuk efek dramatis (Landis, Copley, 2014, p.2). 

 Dalam kehidupan nyata, pakaian mendefinisikan selera kita dan merupakan 

ekspresi dari kepribadian kita. Sangat jarang bahwa orang memakai baju baru 

setiap hari. Pada hari-hari biasa, remaja mungkin sering memakai rok favorit yang 

sudah usang, sweater ibunya dan syal ulang tahun dari sahabatnya. Ketika film 

dimulai, kita bertemu dengan karakter untuk pertama kalinya, dan terlihat seperti 

kita, masing-masing karakter mengenakan pakaian yang mencerminkan 

kepribadian mereka yang unik (Landis, Copley, 2014, p.4). 

 Sebelum shooting dimulai, sutradara, penata kostum, dan aktor, 

mendiskusikan kepribadian karakter, tantangan (seperti kecemasan, depresi, 

masalah uang atau masalah lainnya), dan busur dramatis (perubahan emosional dan 

psikologis karakter dalam film). Bersama-sama mereka menentukan cara yang 

paling efektif untuk mengekspresikan kepribadian karakter kepada penonton. 

Kostum menyampaikan informasi tentang orang ini pada saat yang tepat dalam 

hidupnya, bahkan sebelum satu kata dialog diucapkan (Landis, Copley, 2014, p.4). 

 Seperti penata kostum, penata rias artis juga bercerita melalui riasan wajah. 

Apakah script membutuhkan aktor untuk terlihat cantik atau compang-camping, 

muda atau lebih tua, seperti monster atau makhluk fantastis lainnya, penata rias 

dan penata rambut membantu penonton percaya bahwa apa yang mereka lihat di 

layar film adalah nyata (Nusim, 2008, p.7) 
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 Make-up dalam film adalah kombinasi dari seni dan ilmu pengetahuan. Hal 

ini baik korektif, meliputi kekurangan, dan menekankan fitur menarik, dan kreatif 

yang memungkinkan ada dalam hampir semua jenis karakter di film. Make-up 

yang digunakan untuk menyembunyikan pori-pori, keriput, dan 

ketidaksempurnaan wajah lainnya, harus melakukan pemeriksaan dekat ketika 

diperbesar di layar. Make-up dan gaya rambut harus terlihat alami, tapi cukup tahan 

lama untuk bertahan selama berjam-jam di bawah lampu panas sementara para 

aktor sedang melakukan sebuah adegan. Penata rias yang baik memerlukan 

penelitian, eksperimen, dan kadang-kadang menciptakan produk make-up atau 

peralatan baru (Nusim, 2008, p.7). 

 Kebanyakan aktor film bisu dibuat dan diterapkan make-up mereka sendiri. 

Salah satu yang paling inventif adalah Lon Chaney, yang sering disebut "manusia 

seribu wajah." Dia menggunakan bahan-bahan seperti kulit ikan, lilin mayat dan 

wig untuk membentuk karakternya. Di 1926 Film The Road to Mandalay, ia 

mengenakan lensa kaca mirip dengan lensa kontak modern untuk membuat satu 

mata terlihat buta. Untuk perannya sebagai Quasimodo di The Hunchback of Notre 

Dame (1923), Chaney menciptakan punuk seberat 20 pound, di plester di tubuh 

pemain, agar posturnya terlihat cacat (Nusim, 2008, p.8). 

 Penata rias melakukan lebih dari membuat aktor terlihat menarik. Mereka 

bekerja sama dengan penata kostum untuk memvisualisasikan karakter secara 

lengkap. Seperti penata kostum mencoba untuk mencerminkan periode waktu, 

gaya hidup, dan status sosial karakter (Nusim, 2008, p.9). 
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 Shooting film biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Dalam waktu 

selama itu, aktor mungkin masuk angin, menunjukkan efek dari larut malam, atau 

terlihat lelah. Penata rias menggunakan keterampilan mereka untuk memastikan 

bahwa tidak peduli berapa banyak waktu telah berlalu, penampilan aktor 'konsisten 

dari shooting ke shooting (Nusim, 2008, p.9).  

Tentunya dengan adanya kostum dan make-up dapat memperkuat pesan yang 

ingin dibentuk sutradara dalam setiap karakter dalam film “Marlina Si Pembunuh 

Dalam Empat Babak”. Seperti Raja yang menjadi salah satu perampok yang 

mendatangi rumah Marlina, dan Novi yang menjadi teman perjalanannya (Gambar 

2.20 – 2.22). 

 

 

Gambar 2.20 

Kostum dalam film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak 
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Gambar 2.21 

Kostum dalam film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak 

 

 

 

Gambar 2.22 

Kostum dalam film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak 

 

c.   Staging: Pergerakan dan performa 

 Sutradara dapat mengontrol perilaku berbagai karakter dalam mise-en-

scene. Karena hal tersebut dapat mewakili seseorang dan juga bisa menjadi 

binatang (Lassie, Donald Duck), robot (R2D2 dan C3PO dalam seri Star Wars), 

atau objek. Mise-en-scene memungkinkan tokoh-tokoh seperti itu untuk 
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mengekspresikan perasaan dan pikiran. Dalam sinema, ekspresi wajah dan 

gerakan tidak terbatas pada sosok manusia saja (Bordwell, Thompson, 2008, 

p.132).  

 Ekspresi dan gerakan adalah elemen penting dari mise-en-scene yang 

digunakan oleh sutradara untuk mendukung narasi serta membantu 

mengembangkan kesatuan tematik film. Gambar ekspresi mengacu pada 

ekspresi wajah dan postur seorang aktor. Dua aspek yang paling penting dari 

studi Film, kesesuaian ekspresi para aktor dan kontrol sutradara dalam 

mengarahkan gerakan aktor (Bordwell, Thompson, 2008, p.132). 

 Seringkali, penonton cenderung menganggap aktor mewakili orang yang 

nyata. Harus diingat bahwa perilaku para aktor di layar dengan hati-hati 

dikendalikan oleh sutradara. Sutradara mengarahkan aktor untuk berperilaku 

dengan cara yang mendukung elemen tematik film tertentu (Bordwell, 

Thompson, 2008, p.133).  

 Ekspresi wajah merupakan unsur mise-en-scene, juga berkaitan dengan 

kinerja artistik bagi sutradara. Karena aktor dalam sebuah film, digunakan 

sebagai kendaraan ekspresi oleh sutradara (Bordwell, Thompson, 2008, p.133). 

c.  Teori Komunikasi Verbal dan Nonverbal dalam Naskah dan Pengadeganan 

 Dalam kebanyakan peristiwa komunikasi yang berlangsung hampir selalu 

melibatkan penggunaan lambang-lambang verbal dan nonverbal secara bersama- 

sama. Bahasa verbal dan non verbal memiliki sifat holistik, bahwa masing-masing 
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tidak dapat saling dipisahkan (Daryanto, Rahardjo, 2015, p.157). Memakai pakaian 

dengan warna atau model tertentu, mungkin akan dipahami sebagai suatu ‘pesan’ 

oleh orang lain, ini merupakan sebuah salah satu bentuk komunikasi nonverbal 

(Daryanto, Rahardjo, 2015, p.158).  

 Sebuah komunikasi verbal dan nonverbal merupakan sebuah komunikasi 

yang saling mengisi dan memperkuat komunikasi itu sendiri, pemrosesan dalam 

bagian otak sebelah kiri dan pemrosesan dalam otak sebelah kanan merupakan 

sebuah pendekatan neurofisiologik (ilmu fisiologi, yang mempelajari studi fungsi 

sistem saraf), melihat perbedaan dalam pemrosesan stimuli verbal dan nonverbal 

pada diri manusia (Daryanto, Rahardjo, 2015, p.165).  

Perilaku non verbal memberi aksen atau penekanan pada pesan verbal, 

perilaku non verbal dapat menyatakan sebuah pesan melalui gerak tubuh maupun 

ekspresi, perilaku nonverbal sebagai pengganti dari komunikasi verbal, misalnya 

menyatakan rasa haru tidak dengan kata-kata, melainkan dengan mata yang 

berlinang-linang (Daryanto, Rahardjo, 2015, p.167). 

 Pendekatan natural kemudian dapat menjadi sebuah pendekatan sendiri 

bagai seorang pembuat film dalam membentuk karakter dalam cerita yang ia 

bangun, seperti dalam film “Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak” membuat 

riset tentang kultur Sumba, dialek dan bahasa yang digunakan orang Sumba, demi 

mendukung konstruksi pesan yang dibangun. 

 Khususnya dalam studi pada film “Marlina Si Pembunuh Dalam Empat 

Babak” peneliti melihat bagaimana konstruktivisme: perspektif pesan dalam bahasa 
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juga bekerja dalam kegiatan riset dalam membangun cerita ini, di mana proses 

berpikir ini sebagai ‘kognisi sosial’. Analalisis mereka telah membawa kepada 

usaha memahami bagaimana orang menyusun dan mengubah suatu ‘impresi/kesan’ 

pada orang lain, dan bagaimana kesan digunakan untuk menyusun strategi pesan, 

serta bagaimana orang merasionalisaikan strategi tersebut (Daryanto, Rahardjo, 

2015, p.194). 

d.    Teori Komunikasi Verbal dan Nonverbal 

Dalam kebanyakan peristiwa komunikasi yang berlangsung hampir selalu 

melibatkan penggunaan lambang-lambang verbal dan nonverbal secara bersama- 

sama. Bahasa verbal dan non verbal memiliki sifat holistik, bahwa masing-masing 

tidak dapat saling dipisahkan (Daryanto, Rahardjo, 2015, p.157). Memakai pakaian 

dengan warna atau model tertentu, mungkin akan dipahami sebagai suatu ‘pesan’ 

oleh orang lain, ini merupakan sebuah salah satu bentuk komunikasi nonverbal 

(Daryanto, Rahardjo, 2015, p.158).  

 Sebuah komunikasi verbal dan nonverbal merupakan sebuah komunikasi 

yang saling mengisi dan memperkuat komunikasi itu sendiri, pemrosesan dalam 

bagian otak sebelah kiri dan pemrosesan dalam otak sebelah kanan merupakan 

sebuah pendekatan neurofisiologik (ilmu fisiologi, yang mempelajari studi fungsi 

sistem saraf), melihat perbedaan dalam pemrosesan stimuli verbal dan nonverbal 

pada diri manusia (Daryanto, Rahardjo, 2015, p.165).  

Perilaku non verbal memberi aksen atau penekanan pada pesan verbal, 

perilaku non verbal dapat menyatakan sebuah pesan melalui gerak tubuh maupun 
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ekspresi, perilaku nonverbal sebagai pengganti dari komunikasi verbal, misalnya 

menyatakan rasa haru tidak dengan kata-kata, melainkan dengan mata yang 

berlinang-linang (Daryanto, Rahardjo, 2015, p.167). 

 Pendekatan natural kemudian dapat menjadi sebuah pendekatan sendiri 

bagai seorang pembuat film dalam membentuk karakter dalam cerita yang ia 

bangun, seperti dalam film “Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak” membuat 

riset tentang kultur Sumba, dialek dan bahasa yang digunakan orang Sumba, demi 

mendukung konstruksi pesan yang dibangun. 

 Khususnya dalam studi pada film “Marlina Si Pembunuh Dalam Empat 

Babak” peneliti melihat bagaimana konstruktivisme: perspektif pesan dalam bahasa 

juga bekerja dalam kegiatan riset dalam membangun cerita ini, di mana proses 

berpikir ini sebagai ‘kognisi sosial’. Analalisis mereka telah membawa kepada 

usaha memahami bagaimana orang menyusun dan mengubah suatu ‘impresi/kesan’ 

pada orang lain, dan bagaimana kesan digunakan untuk menyusun strategi pesan, 

serta bagaimana orang merasionalisaikan strategi tersebut (Daryanto, Rahardjo, 

2015, p.194). 
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2.3 Alur Penelitian 
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