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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar belakang 

I.1 Film 

     Film merupakan salah satu media komunikasi massa dan digunakan sebagai sarana 

hiburan untuk menyampaikan sebuah cerita.  

Menurut wibowo. dkk, (2006) Film adalah alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada 

khalayak melalui sebuah media cerita. Film juga merupakan medium ekspresi 

artistik  sebagai suatu alat bagi para pekerja seniman dan insan perfilman dalam rangka 

mengutarakan gagasan-gagasan dan ide cerita. Secara esensial dan substansial film 

memiliki power yang akan berimplikasi terhadap komunikan masyarakat (h.196). 

     Di indonesia industri film semakin berkembang setiap tahunnya. Menurut salah satu pelaku 

industri film, Agus Kuncoro (2014) “warna genre film akan semakin berwarna. Tak ada lagi 

satu genre yang menguasi bioskop, mulai dari komedi hingga film bertemakan politik”. Salah 

satu genre yang masih cukup banyak digemari penonton Indonesia yaitu film bergenre horor. 

Dalam salah satu survey untuk market share for each genre 1995-2017 film horor menempati 

posisi 7 dari 15 genre yang ada (“Domestic Movie Theatrical Market Summary 1995 to 2017“ 

2017, Febuari http://www.the-numbers.com/market/ diakses tanggal 14 Febuari 2017). 

Menurut KBBI (2008) Film horor selalu menampilkan adegan-adegan yang menimbulkan 

perasaat ngeri atau menyeramkan sehingga membuat penontonnya takut. Hal ini karena film 

horor selalu berkaitan dengan dunia gaib (magis), yang dibuat dengan special effect, animasi, 

atau langsung dari tokoh-tokoh dalam film tersebut.  

 

I.2 Film Horor 

     Disetiap negara film bergenre horor memiliki ciri khas tersendiri, dari pengambilan gambar, 

tokoh hantu yang di ceritakan dan cerita yang akan diangkat. Dari negara indonesia sendiri 

kualitas film masih dikatakan kurang, menurut Riri Reza, “siapapun sadar, bahwa kualitas film 

Indonesia itu masih banyak yang dibawah standar”, kata beliau. Riri Reza juga menambahkan 

bahwa ”Masih sangat dibutuhkan film-film asing yang bermutu untuk ditonton atau dipelajari 

baik oleh pembuat maupun penonton film di Indonesia,” (“Film-film hollywood menarik diri dari 

indonesia (positif atau negatif)?”, 2011, Febuari https://syarifblackdolphin.wordpress.com/ 

2011/02/20/film-film-hollywood-menarik-diri-dari-indonesia-positif-atau-negatif/ diakses 

tanggal 14 Febuari 2017). Untuk itu masih diperlukan film-film luar negri untuk bahan referensi 

dalam pembuatan film di Indonesia. 

http://www.the-numbers.com/market/
https://syarifblackdolphin.wordpress.com/%202011/02/20/film-film-hollywood-menarik-diri-dari-indonesia-positif-atau-negatif/
https://syarifblackdolphin.wordpress.com/%202011/02/20/film-film-hollywood-menarik-diri-dari-indonesia-positif-atau-negatif/
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     Salah satu negara yang mempengaruhi film di Indonesia adalah film dari negara Amerika. 

Menurut survey yang dilakukan perfilman Amerika menempati peringkat ke 3 dari Top 15 

dalam memproduksi film (“How many films are made around the world?”, 2015, Oktober 

https://stephenfollows.com/how-many-films-are-made-around-the-world/ diakses tanggal 14 

Febuari 2017), yang sudah diakui dunia dan memiliki julukan sebagai “Hollywood”. Menurut 

survey Box Office Mojo pada tahun 2016 Genre horor mencapai $ 600 juta domestic. Orang-

orang masih suka ke bioskop untuk melihat film dan merasakan ketakutan. "Saya berpikir 

bahwa horor merupakan salah satu genre khas yang disukai oleh orang-orang yang merasa 

bahwa itu layak untuk pergi keluar dan melihat dengan kelompok besar," Jason Blum, kepala 

sukses perusahaan produksi horor Blumhouse Productions, pada wawancara Business 

Insider (Jason Guerrasio, “Why 2016 was one of the greatest years for horror movies ever”, 

2016, Desember http://www.businessinsider.co.id/great-horror-movies-2016 diakses tanggal 

1 Maret 2017. 

     US juga menjadi negara ketiga dengan populasi terbanyak dengan jumlah lebih dari 324 

juta dengan berbagai macam budaya (“U.S. and World Population Clock”, 2017, Febuari 

https://www.census.gov/popclock/ diakses tanggal 14 Febuari 2017). 

Horor berakar dari gotic, berawal dari Vatican yang mengeluarkan perintah untuk 

membangun The Orthodoxy of Faith pada tahun 1235. Pada tahun 1765 Horance Walpole 

menerbitkan The Castle of Otranto novel gotic pertama yang berdampak besar bagi 

berkembangnya genre horor. Film horor pertama adalah William N Selig’s Sixteen Minute 

adaptasi dari Stevenson’s Jekyll and Hyde tahun 1910 yang disutradarai oleh J. Searle 

Dawley. Pada tahun 1923 horor berkembang di Amerika. (Kristin Masters “A Brief History of 

Horror Literature”, 2013, oktober https://blog.bookstellyouwhy.com/-a-brief-history-of-horror-

literature diakses tanggal 14 Febuari 2017) 

 

I.3 Poster  

     Sebelum sebuah film horor dirilis pihak produksi akan mengeluarkan berbagai macam 

promosi untuk penonton yang akan melihat film tersebut contohnya trailer, foto, poster dll. 

Poster film adalah salah satu media sosialisasi dan publikasi yang digunakan seseorang atau 

sekelompok orang untuk memberitahu suatu informasi kepada khalayak ramai. Pada 

umumnya poster terdiri atas kata-kata, gambar, atau kombinasi antar keduanya yang 

ditempatkan (dipasang) ditempat-tempat yang ramai akan masyarakat. Hal ini bertujuan agar 

dapat menarik masyarakat untuk melihat poster tersebut. Pranajaya (2010) mengungkapkan 

poster film sebagai bagian yang tidak bisa di pisahkan dari produksi film karena merupakan 

bagian penting karya (seni) grafis, dalam perkembangannya poster film semakin beragam 

teknik, gaya dan cara pembuatan yang dilihat dari sudut pandang tertentu. 

https://stephenfollows.com/how-many-films-are-made-around-the-world/
http://www.businessinsider.co.id/author/jason-guerrasio/
http://www.businessinsider/
https://www.census.gov/popclock/
https://blog.bookstellyouwhy.com/-a-brief-history-of-horror-literature
https://blog.bookstellyouwhy.com/-a-brief-history-of-horror-literature
https://blog.bookstellyouwhy.com/-a-brief-history-of-horror-literature
https://blog.bookstellyouwhy.com/-a-brief-history-of-horror-literature


13 
 

     Poster film bergenre horor tahun 2016 dengan aspek penggunaan wajah wanita yang akan 

diteliti adalah Don't Breathe (2016), Cabin Fever (2016), I Know You're in There (2016), dan 

The Conduit (2016). Kondisi ini menarik untuk di kaji, karena poster digunakan untuk menarik 

perhatian. Unsur visual apa yang menjadi ciri khas dari sebuah poster film horor. Ini yang akan 

berusaha di  ungkap  dalam penelitian ini. 

 

I.4 Poster Bertema Wajah Perempuan 

     I.1.1 US 

      Komedian Marcia Belsky membuat blog di Tumblr dan menjadi nominasi The Shorty 

Award yang akan diadakan di NYC April 2017 bernama The Headless Women of Hollywood 

untuk poster film dari berbagai macam genre yang ia kumpulkan dari tahun-tahun 

sebelumnya dan menemukan bahwa kebanyakan poster yang menggunakan perempuan 

sebagai objek, digambarkan tanpa kepala dan menunjukkan sisi ke seksian perempuan 

dan itu menurut masyarakat dianggap hal yang biasa, “aku mulai mencari kemana-mana 

dan aku tidak dapat berhenti, mengelilingi kota, TV, Bar, cover buku, cover album dan film. 

Ketika aku memperlihatkan kepada orang-orang sebagian dari mereka tidak percaya 

bahwa gambar itu bukan hal yang normal” katanya kepada BuzzFeed (“Here’s The Sexist 

Detail In Movie Posters You Probably Never Noticed”, 2016, April https://www. 

buzzfeed.com/clairedelouraille/heres-the-sexist-detail-in-movie-posters-you-

probablynever?utm_term=.comQ8dxWZ1#.elnr 0n2WVo diakses tanggal 1 Maret 2017). 

Belsky ingin mengatakan bahwa itu bukan hal yang biasa lagi dan dia ingin mengembalikan 

wajah perempuan sebagai gambar utamanya. “Ketika kamu berpikir tubuh perempuan 

sebagai bagian seksual, bukan saja mengambil kepribadiannya, tetapi juga 

kemanusiaannya”  kata Marcia. Menurutnya wanita yang digambarkan tanpa kepala ini 

hanya merupakan gejala dari keseluruhan ide bahwa wanita ada untuk kenikmatan seksual 

dan tujuan untuk laki-laki. (“Headless Women Of Hollywood” ,2016, April 

http://headlesswomen ofhollywood.com/About Diakses tanggal 1 Maret 2017) 

      Menurut survey yang dilakukan setengah penduduk US percaya kepada hantu (harris 

poll 2003 http://www.livescience.com/1910-ghost-stories-haunt-american-culture.html 

diakses tanggal 14 Febuari 2017) tetapi mereka hanya mendengar atau melihat dari film-

film yang ada. Maka dari itu film horor di US sangat banyak dicari karena keingin tahuan 

masyarakat akan makluk yang tidak dapat di lihat secara kasat mata tersebut, dan hanya 

orang-orang tertentu yang dapat melihatnya. 

 

http://headlesswomenofhollywood.com/About
http://www.livescience.com/1910-ghost-stories-haunt-american-culture.html
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 I.1.2 Perempuan Sebagia Objek 

      Yang menarik di dalam poster film horor adalah adanya kecenderungan kemiripan 

visual pada poster, yang paling menonjol adalah penggunaan warna, suasana, dan tipografi 

pada judul film. Dalam tahun 2016 poster bergenre horor US banyak menampilkan sosok 

perempuan, salah satunya adalah penggunaan wajah perempuan sebagai objek. Maka dari 

itu untuk lebih menspesifikkan, aspek yang akan ditinjau dalam kajian ini adalah 

berdasarkan kesamaan penggunaan objek wanita sebagai model di poster film horor US 

pada tahun 2016.  

     Pertama kali di ciptakan oleh Profesor Berkeley Carol J. Clover tahun 1922 dalam buku 

“Men, Woman And Chainsaws: Gender In The Modern Horor Film”. Clover berpendapat 

bahwa perempuan dan gadis terakhir memegang unsur terkuat film horor karena adanya 

ketidak stabilan penonton untuk mengenal gender. Film yang menyangkut final girl 

biasanya menarik penonton laki-laki berorientasi untuk menimbulkan ide sadistic 

voyeurism, clover mengklain bahwa harus ada protagonis yang feminim sebagai alasan ini. 

Karena dari itu wanita dijadikan sebagai objek utama dalam film horor karena perempuan 

digunakan untuk menarik minat laki-laki untuk berimajinasi. (Kale, Sirin. (2016). The All-

Female Collective Championing Horror Films for the Girls. Diakses tanggal 1 Maret 2017, 

dari https://broadly. vice.com/en_us/article/the-all-female-collective-championing-horror-

films-for-the-girls) 

 

II. Pembatasan Masalah 

      Pembatasan masalah dalam kajian ini mencakup unsur visual yang mempengaruhi poster 

film bergenre horor US tahun 2016 dan kecenderungan perempuan menjadi unsur visual 

utama poster film bergenre horor US tahun 2016. 

 

III. Perumusan Masalah  

Rumusan masalah kajian ini adalah: 

III.1 Unsur visual seperti apa yang mempengaruhi poster film bergenre horor US tahun 

2016? 

III.2 Mengapa wajah perempuan menjadi unsur visual utama poster film bergenre horor US 

tahun 2016? 

 

 

 

 

 

https://broadly.vice.com/en_us/contributor/sirin-kale
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IV. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

      Mengetahui bagaimana aspek kecenderungan penggunaan perempuan sebagai objek 

pada poster horor tahun 2016 di US dan visual apa yang khas pada poster film horor tahun 

2016 di US.  

 

V. Manfaat Penelitian 

      Manfaat penelitian ini adalah untuk informasi dan pengetahuan baru untuk masyarakat 

agar mengetahui bagaimana kecenderungan objek perempuan digunakan dalam poster film 

horor. dan untuk para desainer lainnya agar dapat mengetahui unsur visual yang sering 

digunakan untuk membuat poster film horor di US. 

 

VI. Kerangka Penelitian 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan pola pikir: 

      Objek yang akan dikaji dalam kajian ini adalah poster film horor US tahun 2016 dan dari 

poster horor tahun 2016 ini dicarilah data verbal dan visualnya. Dari data visual ditemukan 

empat poster film horor US tahun 2016 yang  cenderung mempunyai kecenderungan 

Objek 

Don't 
Breathe 
(2016) 

Cabin Fever 
(2016) 

The Conduit 
(2016) 

 

I Know You're  
in There 
(2016) 

Poster film horor 2016 

Analisa 

Kesimpulan  

Data 

Verbal Visual 

Metode

e 

Teori 

Kualitatif 
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kemiripan pada penggunaan objek wajah wanita yaitu Don't Breathe (2016), Cabin Fever 

(2016), I Know You're in There (2016), dan The Conduit (2016).  Dan dari data verbal akan 

diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif dari teori dan metode Desain Komunikasi 

Visual (DKV) ini akan digunakan untuk membantu menganalisa ke empat poster horor US 

tahun 2016, dan akan ditemukan kesimpulan dari ke empat poster yang akan diteliti. 

 

VII. Metode Penelitian 

Metodologi Penelitian 

      Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Penilitian digunakan 

untuk menambah kualitas pendidikan maka dari itu perlu dilakukan metodologi penelitian yang 

tepat.  

      Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk 

mendapatkan hasil yang tepat.  

Metode Kualitatif 

      Dengan metode kualitatif objek yang dikaji akan dianalisa dan dijelaskan dari berbagai 

seperti cerita, tokoh, bahasa, judul. Poster dan keterangan film diambil dari www.imdb.com. 

- Studi Literatur 

     Metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi literatur ini adalah buku, 

artikel, jurnal dan referensi dari sumber internet yang berhubungan dengan 

pengkajian unsur visual poster. 

 

VIII. Kajian Pustaka 

      Kusrianto (2007) dalam Pengantar Desain Komunikasi Visual membahas tentang elemen-

elemen dalam  desian tidak dapat di pisahkan karena berhubungan satu sama lain. Untuk 

mewujudkan suatu tampilan visual, ada beberapa unsur yang diperlukan yaitu titik, garis, 

bidang, ruang, warna, dan tekstur. Susunan unsur-unsur ini biasanya dijadikan dasar 

pertimbangan untuk mengkritik seni. 

      Menurut Kusrianto (2007) dalam Pengantar Desain Komunikasi Visual Dalam 

penggambaran ekspresi suatu desain unsur utama yang digunakan adalah garis dan wana.  

      Semiotika merupakan studi tentang tanda dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengannya, yakni cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimannya, 

dan penerimaanya oleh mereka yang mempergunakannya (Charles Sanders Peirce, 1839-

1914) 

      Sri Anitah di dalam bukunya “Media Pembelajaran” yang diterbitkan tahun 2008 mengenai 

pengertian tentang poster. Poster merupakan suuatu gambar yang mengombinasikan unsur-

http://www.imdb.com/
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unsur visual seperti garis, gambar dan kata-kata yang bermaksud menarik perhatian serta 

mengkomunikasikan pesan secara singkat. Teori ini akan dipakai dalam menganalisa poster 

film horor yang akan di teliti. 
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