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Abstract 

In Indonesia, horror films had an important part in a long history of film industry. There was a 
vacuum period where film industry declined its production in  1980s; however on that periode, 
horror films still make its big history. It was that when Jelangkung movie (Jelangkung:  An ouiji 
board-type toy to call spirits) has waken up the film industry in 2001 and followed by its 
sequence, Tusuk Jelangkung in 2003 and Jelangkung 3 in 2007.  Until now, horror films are just 
like McDonald’s items, because it is very easy to find them at all cinemas in Jakarta. Although 
horror movies are considered as something that is very scary and not easy to be enjoyed for 
certain people, there are some other people who play their role as the big fans of them. This 
qualitative study will be focus on how the audiences do the making meaning (audience 
reception) about horror movies based on Reception Studies (from Stuart Hall). This study will 
use in-depth interview to some informants (students at Universitas Indonesia). The findings 
indicate that the audiences will have negotiated and also oppositional position on decoding the 
feelings about risk and vulnerability after they consume these movies. Consuming horror films 
is a personal/group ritual that preserves their social interaction and a means to challenge them to 
be brave. More to that point, although they feel uncomfortable with the content, there are some 
reasons of consuming it, as follows: peer culture or peer pressure, tools of escapism, self-
esteem, lifestyle, and also as a media of entertainment.  

Keywords: horror movie, teenager, reception studies, qualitative study. 
 
 
 
 
A.  Pendahuluan 

Kehadiran film horor hampir bisa dipastikan selalu ada di dalam industri 
perfilman di Indonesia. Sejarah mencatat, ketika situasi perfilman indonesia sedang lesu 
– ungkapan yang mungkin lebih halus ketimbang mati suri – baik dari sisi jumlah dan 
mutu, film horor tetap hadir di sejumlah bioskop di sekitar kita. Hal ini dapat dilihat 
pada surat kabar yang memuat informasi mengenai film yang diputar pada setiap 
minggunya. Kompas hari ini mencatat ada sekitar empat judul film horor dari  lima 
judul film lokal yang diputar dalam minggu ini (Selasa, 7 Februari 2012).   

Pada masa 1980-an, film-film horor - dengan bintang populer Suzanna – 
seringkali mengambil setting maupun mitos lokal, seperti terlihat dalam film-film 
seperti Nyi Blorong, Nyi Ratu Kidul, Si Manis Jembatan Ancol, dll (V. Kusumaryati, 
2001). Saat ini, setting yang diambil lebih berorientasi ke suasana perkotaan (urban) dan 
melibatkan lebih banyak pemain yang notabene merupakan anak muda yang saat ini 
sedang naik daun. Jika diamati secara umum, kita dapat dengan mudah menemukan 
sekelompok remaja dalam antrean menonton film di bioskop (Studio 21/XXI). Situasi 
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ini terlihat sangat menonjol ketika film Jelangkung pertama kali diputar pada tahun 
2001 (yang dilanjutkan dengan Tusuk Jelangkung (2003) dan Jelangkung 3 (2007). 
Hingga saat ini film horor (baik lokal maupun asing) dapat dikatakan mendominasi 
pasar film di bioskop di Jakarta. Sepertinya tidak berlebihan jika film horor mirip 
seperti produk ala McDonald’s karena sangat  mudah menemukan film horor hampir di 
seluruh bioskop di ibukota ini.  

Sebagai sebuah produk budaya, bagi sebagian orang, film horor dianggap 
menakutkan dan memberikan sensasi yang tidak nyaman alias menyeramkan. Akan 
tetapi ada sebagian orang lainnya yang justru merupakan penggemar utama film horor 
tersebut. Studi ini ingin mengetahui lebih jauh, alasan mengenai mengapa individu – 
dalam hal ini remaja - menyukai film horor. Secara khusus, studi ini memfokuskan pada 
bagaimana remaja  memaknai penilaian tentang risiko dan kerapuhan dalam film horor. 
Alasan pemilihan remaja dalam studi ini, karena remaja merupakan kelompok terbesar 
dalam mengkonsumsi film horor. UNICEF menyebutkan bahwa remaja merupakan 
kelompok individu yang berusia 15 – 18 tahun ((http://www.unicef.org/search/ 
search.php?q=Adolescence). Dalam kajian komunikasi, studi ini lebih memfokuskan 
kepada kajian tentang bagaimana khalayak memaknai suatu konsep ketika mereka 
mengkonsumsi teks tertentu. Dengan demikian, permasalahan yang diajukan dalam 
studi ini adalah: 

a. Bagaimana pemaknaan remaja mengenai penilaian tentang risiko dan kerapuhan 
(feeling on risk and vulnerability) dalam film horor? 

b. Faktor-faktor apakah yang membentuk pemaknaan tersebut? 

Terkait dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini 
mencakup: 

a. Menjelaskan pemaknaan remaja mengenai penilaian tentang risiko dan kerapuhan 
(feeling on risk and vulnerability) yang ditampilkan dalam film horor, serta 

b. Menjelaskan faktor-faktor yang membentuk pemaknaan tersebut.  
 
Kerangka Konsep  

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang akan menjadi fokus utama yaitu, 
reception studies,  konsep penilaian tentang risiko dan kerapuhan (feeling on risk and 
vulnerability) dalam film horor.  Penelitian ini  menggunakan reception studies atau 
reception analysis, untuk melihat bagaimana remaja memaknai penilaian tentang risiko 
dan kerapuhan  (feeling on risk and vulnerability) dalam film horor.  

Reception analysis  merupakan teori yang memfokuskan pada khalayak media; 
yang berasal dari tradisi cultural studies Inggris dengan tokoh sentral Stuart Hall yang 
berargumen bahwa peneliti media seharusnya mengarahkan perhatiannya pada analisa 
konteks sosial dan politik saat sebuah konten media diproduksi (encoding) dan terhadap 
perilaku konsumsi konten media (decoding) (Baran dan Davis, 2003 : 269). Selanjutnya 
arahan Hall ini dikembangkan oleh murid dan koleganya, David Moorley, yang 
mempublikasikan hasil penelitiannya menggunakan pendekatan Hall dengan 
memfokuskan pada ragamnya tipe pemaknaan khalayak dalam membaca sebuah konten 
media yang spesifik (2003 : 270).  
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Dalam hal ini ada tiga macam cara pembacaan/interpretasi teks; pertama adalah 
preferred reading (sering disebut sebagai dominant meaning atau hegemonic code), 
merupakan maksud dan tujuan dari content atau pesan yang sesungguhnya 
diinginkan/dimaksudkan oleh pihak pembuatnya. Disebut hegemonik, karena menurut 
Hall, cara pembacaan ini mencerminkan pandangan yang “mendominasi” secara umum, 
yang global. Cara pembacaan kedua adalah negotiated meaning/code, yaitu  dalam 
klasifikasi jenis ini terdapat unsur adaptif dan juga sekaligus oposisionalnya; ada 
persetujuan akan legitimasi cara pembacaan yang mendominasi dan bersifat global 
untuk melakukan signifikansi umum, dan pada saat yang bersamaan di tingkatan 
tertentu mempunyai aturan-aturan sendiri dan membuat pengecualian. Selanjutnya jika 
kemudian pada beberapa kasus, audiens mengembangkan interpretasi yang merupakan 
oposisi langsung terhadap preferred reading suatu pesan, maka mereka dianggap 
sebagai yang melakukan cara pembacaan ketiga, yaitu oppositional decoding/code.   

Terkait dengan paparan di atas, penelitian ini ingin melihat bagaimana posisi 
remaja – sebagai khalayak – dalam memberikan pemaknaan tentang teks berupa  
penilaian tentang risiko dan kerapuhan dalam film horor; yaitu apakah remaja akan 
memiliki posisi sebagaimana tercantum di atas, apakah dominant, negotiated atau 
oppositional. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat faktor-faktor apa saja yang 
membentuk pemaknaan remaja tersebut.  

Konsep ‘feeling on risk and vulnerability’ atau penilaian tentang risiko dan 
kerapuhan merupakan sebuah konsep yang lazim muncul dalam situasi berupa 
peperangan, bencana alam, maupun wabah penyakit yang serius (http://www.bocyf.org/ 
Adolescent_Risk_and_Vulnerability.html). Dalam situasi tersebut di atas, individu 
memiliki kerapuhan atau kelemahan pada skala tertentu yang pada gilirannya, hal  
tersebut membuat individu akan mengalami risiko tertentu. Sebagai contoh, dalam 
situasi peperangan, individu yang lemah diasumsikan dapat mengalami risiko terkena 
tembakan/pecahan granat, dll. Pada situasi lainnya, yaitu bencana alam atau serangan 
wabah penyakit tertentu, mereka yang lemah, umumnya dapat terkena risiko dari 
penyakit/bencana alam tadi – apapun bentuk risiko tersebut. Dalam konteks ini, film 
(horor) merupakan salah satu sarana yang mampu mewujudkan konsep tersebut di 
benak individu yang menontonnya. Film (horor) menjadi sarana untuk ‘bercerita’ 
tentang hal-hal tentang bagaimana suatu gagasan berlangsung seperti seharusnya 
(Villarejo, 2007: 12). Umumnya, film horor cenderung memaparkan gagasan – baik 
secara langsung maupun tak langsung - yang menakutkan, seram, memicu ketakutan, 
dan lain-lain. Dalam film horor, sensasi yang dirasakan oleh penonton umumnya berupa 
sesuatu menakutkan, mencekam, mengerikan dan sosok yang dianggap menakutkan 
dapat berupa hantu, mahluk luar angkasa, atau sosok yang misterius, kejam atau bersifat 
sadistik. Dari paparan tersebut, studi ini ingin melihat bagaimana individu (remaja) 
yang menonton film tersebut memaknai konsep penilaian tentang risiko dan kerapuhan 
tersebut. Dengan kata lain, apakah di benak mereka muncul penilaian tentang risiko 
yang mungkin akan mereka alami di dunia nyata. Selain itu, bagaimana posisi mereka 
dalam memaknai konsep tentang kerapuhan yang akan mereka alami setelah mereka 
mengkonsumsi film horor tersebut. 

B.  Metode Penelitian   

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Creswell,  penelitian 
kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau 
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masalah manusia, didasarkan pada gambaran menyeluruh yang diciptakannya yang 
dibentuk dengan kata-kata,  dan secara terperinci melaporkan pandangan informan, dan 
disusun dalam sebuah latar alamiah (Adams and Schvaneveldt, 1991 : 212). Pendekatan 
ini  memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman remaja – penonton film horor -  
mengenai penilaian tentang risiko dan kerapuhan dalam film yang mereka konsumi. 
Data akan dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara  mendalam terhadap 
informan. Dalam studi ini, peneliti akan memilih sejumlah informan secara purposeful,  
dengan kriteria utama berupa remaja, berusia 15 hingga 18 tahun, tinggal di Jakarta dan 
sekitarnya (mencakup Bekasi, Bogor dan Depok), penonton film horor dan  bersedia 
diwawancara.  

C. Analisis  

Paparan berikut akan menjelaskan sejumlah aspek yang diperoleh dari hasil 
wawancara mendalam selama proses pengumpulan data berlangsung dalam penelitian 
ini. 

1. Deskripsi informan  

Dalam studi ini terdapat tiga informan yang bersedia untuk diwawancara terkait 
dengan topik penelitian .   

a. Informan A, merupakan laki-laki berusia 18 tahun, dan dilahirkan di Jakarta. Ia 
merupakan anak tertua dari tiga bersaudara. Saat ini ia tercatat sebagai siswa di 
salah satu SMA Negeri di Depok. Ia memiliki minat yang tinggi terhadap film. Ia 
menyebutkan bahwa ia pernah mengikuti pelatihan untuk pembuatan film pendek, 
dan penulisan naskah film. Ia memiliki hobi menonton film secara rutin – hampir 
setiap minggu, termasuk menonton film horor.  

b. Informan B, merupakan perempuan berusia 18 tahun, dan dilahirkan di Depok. Ia 
merupakan anak tertua dari dua bersaudara.  Saat ini ia baru saja menempuh 
pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Saat kecil, ia menyebutkan 
bahwa orangtuanya membiasakan dirinya untuk menonton film ketika untuk 
menghabiskan waktu luangnya. Ia menyebutkan bahwa dirinya lebih memilih 
menonton film horor ketimbang drama percintaan/komedi yang diputar di bioskop. 

c. Informan C, merupakan perempuan berusia 18 tahun, dilahirkan dan dibesarkan di 
Jakarta. Ia tercatat sebagai siswa SMA Swasta di Jakarta. Ia menyebutkan bahwa ia 
sempat bergabung dengan kelompok pecinta film di luar sekolah. Ia menyukai film-
film aksi/laga, komedi dan juga film horor, baik lokal maupun asing. Meskipun 
demikian, ia mengakui bahwa film horor lokal dan Asia lebih menyeramkan 
ketimbang film asing (seperti film Amerika ataupun Eropa) 

“Buat saya film horor lokal atau yang Jepang sama Thailand, wah, beneran 
nakutin. Top abis pokoknya. Kalo mbak pernah nonton ‘the eye’ sama “Ju-On” itu 
sensasinya beneran bikin takut.. mencekam bangetlah”... 

2.  Pendapat tentang film horor 

Ketika ditanyakan tentang apa yang dimaksudkan dengan film horor, informan 
memiliki pendapat yang beragam. Mereka menyebutkan bahwa film horor itu pada 
intinya merupakan film yang memberikan kesan seram, menakutkan, mengagetkan dan 
misterius. Situasi ini berbeda dengan film yang bertemakan science fiction (SF), 
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meskipun film jenis ini menimbulkan ketegangan, tetapi kesan misterius dan 
menakutkan tidak muncul di situ. 

Berikut adalah paparan dari informan: 

“Kalo film horor itu harusnya film yang menakutkan, bikin tegang dan ada 
kejutan-kejutan di sepanjang film itu. Biasanya film itu pake sosok setan atau 
hantu. Tapi bisa juga pake alien (mahluk luar angkasa) atau apalah gitu yang 
kesannya serem dan angker” (A) 

“Saya ngebedain film horor sama science fiction (SF). Meskipun SF itu kadang-
kadang bikin tegang atau serem, tapi beda sama film horor. Di SF gak ada nuansa 
mistis atau spooky-nya gitu, karena kan di situ gak ada hantu.. Tapi kalo film 
horor sih bener-bener nakutin. Misalnya film ‘the ring’ yang versi Jepang. Itu jauh 
lebih mencekam ketimbang yang versi Holywood. Film-film horor Hollywood yang 
pernah saya tonton tetap kalah gitu, gak seperti film lokal atau asia yang beneran 
nakutin banget” (C) 

“Kalo saya merasa film horor itu selain bikin takut juga sering ada adegan yang 
berdarah-darah. Jadi kalo makin banyak darah itu kan jadi makin sadis. Nah, 
biasanya itu yang bikin makin mencekam alias bikin ngeri’ (B) 

3.  Perilaku menonton  film horor 

Ketika peneliti menanyakan hal-hal yang membuat mereka mengkonsumsi film 
horor, informan berpendapat bahwa hal itu dibentuk dalam kurun waktu yang cukup 
lama dan dibentuk oleh orang-orang yang dekat di sekitarnya. 

a. Masa kecil 

“Saya inget deh, waktu kecil saya biasanya kan disuapin sama mbak saya (asisten 
 rumah tangga). Kalo lagi disuapin gitu, saya inget si Mbak itu suka nonton film 
yang seperti itu. Di situ ada setan, trus ada suara-suara yang seperti ketawa 
ngikik, trus agak bikin serem gitu. Kalo saya gak mau makan saya suka diancem 
sama si Mbak, “nanti ada hantu yang di film itu”. Awalnya saya gak ngerti, tapi 
lama-lama saya jadi takut juga. Tapi saya juga kadang penasaran gitu..Hehehe.” 
(B) 

“Saya itu waktu kecil tinggal sama tante saya. Dia itu suka banget nonton film-film 
jadul. Kadang-kadang film itu diputer lagi dan lagi. Saya inget deh, film yang saya 
tonton itu pemainnya Suzanna. Kata tante saya, itu pemain klasik film horor di 
Indonesia. Tapi saya gak suka. Gak serem ah, Cuma ketawa-ketawa sama melotot 
pake terbang doang. Ujung-ujungnya mungkin saya penasaran, jadi setelah 
ketemu temen, trus bisa ke bioskop sendiri, saya jadi sering nonton film horor 
sampe sekarang” (C) 

b. Masa remaja 

“Saya tuh hobi nonton film. Mungkin karena sering diajak sama Bapak dan 
keluarga kali ya. Saya sering nonton film. Malahan, film yg cuma ngasal aja, tetep 
saya tonton.  Mungkin ini jadi kesempatan bagus, karena saya pernah ikut 
pelatihan untuk buat film gitu. Saya jadi belajar tentang teknik bikin adegannya. 
Trus skarang malah lebih sering nonton sama temen-temen. Seru aja, karena perlu 
jalan-jalan abis belajar sama buat ngobrolin macem-macem”(A) 

“Kalo sekarang, untuk nonton saya tinggal cek jadwal di Blackberry kan udah ada 
aplikasi dari 21 (bioskop 21). Saya tinggal cek lokasinya sama waktu mainnya. 
Trus juga ada sinopsis filmnya. Biasanya saya sama temen-temen kalo pas mau 
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nonton, tinggal cek filmnya apa aja gitu. Kalo kita lagi butuh hiburan nonton, 
paling seru ya nonton film horor. Bisa ketawa-ketawa kalo hantunya aneh bin 
ajaib. Kalo film drama komedi ato drama romans gitu sih males aja, isinya gitu-
gitu aja. Udah gak lucu ato romantis, kita masih disuruh bayar lagi. Enakan film 
horor bisa ngakak bareng ato jerit bareng kalo lagi ada yang ngagetin....’ (C) 

“Kalo nonton sama temen itu rasanya bikin happy. Terutama kalo temennya 
nyambung sama kita. Rasanya sih ada aja bahan buat ngobrol. Kalo pas nonton 
film itu jadi lebih seru. Film yang horor aja kalo nontonnya sama temen jadi gak 
terlalu serem lagi kok. (B) 

4.  Alasan menyukai film horor 

Informan menyebutkan sejumlah alasan yang membuat mereka menyukai atau 
menikmati film horor. Alasan yang utama adalah karena mereka tertarik dengan isi 
cerita atau alur cerita yang menyenangkan, misterius, akhir cerita yang  tidak mudah 
ditebak dan banyak kejutan yang terjadi di sepanjang film berlangsung.  

“Film itu harus bikin tegang, mengagetkan gitu, jadi kita bisa njerit ato tereak 
(berteriak) sehingga kita bisa lepas gitu. Rasanya lega kalau bisa teriak. Trus saya 
paling suka kalau film itu bikin penasaran dan di akhir cerita saya gak bisa nebak, 
apa inti cerita si film itu. Kalo dari awal aja, udah bisa ketebak jalan ceritanya, 
saya malah ilfil sama film itu..”(A) 

“Saya sebenernya ketakutan kalo nonton film horor. Saya lebih suka nonton film 
horor bareng-bareng sama temen-temen. Tapi kalo di rumah saya pasti nyalain 
semua lampu, mastiin kalo si mbak dan Ibu saya masih bangun. Trus kalo bisa 
tetep twitteran ato BBM (chat/mengobrol) dengan temen. Jadi gak terlalu takut 
gitu. Kalaupun ada bagian yang bikin saya takut, saya tinggal cek timeline temen 
saya supaya gak liat adegan itu “ (B) 

“Saya suka film horor yang ada isinya, gak Cuma hantu doang ato yang main 
bacok sana sini gitu. Trus saya gak suka dengan film yang kebanyakan unsur seks-
nya. Kalo Cuma kissing aja, masih OK, tapi kalo kebanyakan adegan ML 
(berhubungan seks) kok males ya. Kan tujuan film horor itu bikin tegang, 
bukannya yang bikin merangsang. Film Jelangkung, trus horor Jepang sama 
Thailand itu bagus. Bagusnya itu bener-bener nakutin, bikin serem abis. Mungkin 
karena kita ngerti sama konteksnya ya, trus lagi kita kan tinggal di negara yang 
kurang lebih sama, jadi berasa banget efek seremnya. Ya, gak semuanya OK ya. 
Tapi kebanyakan sih ada ceritanya, trus konsisten nakutinnya.hehehe...(C) 

5.  Pemaknaan mengenai penilaian tentang risiko dan kerapuhan dalam film horor 

Para Informan memaparkan pendapatnya saat ditanyakan apakah mereka merasa 
takut akan muncul risiko dan kerapuhan selama menonton film horor; terutama 
berkenaan dengan kemungkinan risiko dalam film itu akan dialami di dalam kehidupan 
yang riil.  

“Wah saya sih sampai hari ini belum pernah kejadian tuh, yang ada di film tiba-
tiba muncul di depan saya. Misalnya muncul hantu di kamar saya trus hantu itu 
nyoba  bunuh saya. Kalo soal risiko yang bisa muncul, ya, bisa aja sih. Tapi 
untungnya sampai hari ini belum pernah ngalamin yang seperti itu”(A) 

Selanjutnya A mengemukakan bahwa ia yakin film hanyalah sarana untuk 
mengambarkan suatu fenomena saja; tetapi fenomena tersebut tidak berarti pasti terjadi 
dalam kesehariannya.  
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“Mbak, film itu kan dibuat sama orang. Jadi belum tentu yang ada di situ pasti 
terjadi di kehidupan kita. Namanya juga film kan harus dramatis, sensasional gitu. 
Ada juga sih film yang dibuat berdasarkan kisah nyata, tapi itu kan lagi-lagi 
buatan manusia. Kayaknya kalo pun bener, seringnya sih dibumbuin gitu, ada efek 
macem-macem, jadi kan gak asli lagi” 

Pendapat A memperlihatkan bahwa kemunculan risiko seperti itu bisa saja 
terjadi. Hanya saja, hingga saat ini risiko tersebut belum pernah dialaminya. Sementara 
itu B dan C memiliki pendapat yang berbeda dengan A; 

“Saya itu kalo disuruh milih nonton film horor ato komedi romantis, saya malah 
lebih milih film horor. Meskipun ketakutan selama filmnya main, saya sih masih 
lebih betah nontonnya. Soalnya film komedi romantis itu kok basi ya, gitu-gitu aja. 
Paling yang saya suka banget itu film Ada Apa Dengan Cinta, kereen banget. 
Ceritanya bagus, trus pas banget buat remaja. Kalo film horor itu, biar ketakutan, 
saya bisa nguji nyali sendiri. Saya kuat gak tutup mata gak, saya sanggup gak 
teriak karena takut gak, gitu Mbak. Jadi yang tadinya takut, eh, abis nonton saya 
malah lebih berani. Perasaan sih gitu. Hehehe” (B) 

“Saya sih kalo nonton film yang setannya ada di kuburan malah gak takut. Kan 
saya tinggalnya bukan di kuburan, jadi udah pasti setannya gak bakal nongol di 
rumah. Saya baru merasa takut, kalo setting di film itu ambil tempat di kamar 
mandi, kamar  tidur, ruang kelas, ato di lift. Gak kebayang aja sih, kalo 
setannya tiba-tiba muncul di depan saya. Kalo pas lagi nonton di rumah, trus ada 
adegan yang nakutin, saya udah kepikiran tuh udah punya strategi saya bakal lari 
yang kenceng lewat pintu samping trus cari tetangga kek atau siapa aja gitu; yang 
penting keluar dulu dari rumah. Sampe hari ini sih belum pernah risiko yang ada 
di film bener-bener kejadian gitu. Cuma antisipasi aja, jaga-jaga supaya siap kalo 
beneran terjadi. Saya liatnya juga gitu, mereka yang penakut ato rapuh gitu 
biasanya yang paling gampang kena risiko itu. Kayaknya  yang seperti itu ada di 
film Scooby Doo juga kan. Yang paling penakut, tuh si Shaggy sama Si Scooby 
kan, nah mereka yang paling sering disatroni sama setannya kan ? “ (C)  

6.  Faktor-faktor yang membentuk pemaknaan tentang feeling on risk and vulnerability 

Berikut adalah paparan informan berkenaan dengan sejumlah faktor yang 
memberikan kontribusi terhadap pemaknaan mereka mengenai penilaian tentang risiko 
dan kerapuhan yang muncul setelah mereka menonton film horor. 

“Sejak awal saya itu kan suka banget ngeliat film dan cara gimana orang bikin 
film. Hal itu yang bikin saya ngerti dan ngeh, kalo film itu cuma buatan aja, 
direkayasa gitu. Makanya saya gak percaya bener-bener kalo film tuh emang 
seperti itu kenyataannya. Tapi kalo sampe ada film yang bagus banget tekniknya, 
mungkin saya juga bisa ketakutan, takut kalo-kalo risiko di film itu beneran bisa 
terjadi.. hehe “ (A) 

“Pengalaman saya sih, biarpun kadang-kadang saya takut nonton film horor, saya 
tetap aja masih mau nonton sampe hari ini. Saya malu aja kalo sampe dicap 
penakut sama temen-temen saya. Gengsi gitu. Trus sperti yang tadi saya bilang, 
kalo saya terpaksa nonton terus-terusan tanpa tutup muka sama kuping, itu mirip 
seperti uji nyali gitu. Uji keberanian. Kalo saya bisa seperti itu kan rasanya jadi 
berani gitu, jadi temen-temen gak ngeremehin saya. Kadang-kadang sih, bukan 
soal takut doang, tapi kalo sampe ada film horor baru, trus saya belum sempet 
nonton, temen-temen bakal bilang kalo saya gak gaul, gak updated sama hiburan 
masa kini. Tsaaah..” (C) 
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“Mungkin buat saya sih, risiko di film bisa terjadi bisa juga enggak. Kalo 
kita untung ya, kita gak bakal kena risiko itu. Saya sih tetep pilih nonton 
film (horor), rasanya seneng gitu bisa nongkrong bareng sama temen-
temen. Bisa jalan keluar rumah. Kan  bosen juga kalo Cuma maen di 
rumah doang.  Trus rasanya happy gitu, bisa  ngakak bareng sama njerit 
bareng-bareng gitu..” (B) 

D.  Diskusi  dan Kesimpulan  

1.  Pendapat tentang film horor 

Ketika ditanyakan tentang apa yang dimaksudkan dengan film horor, informan 
memiliki pendapat yang beragam. Mereka menyebutkan bahwa film horor itu pada 
intinya merupakan film yang memberikan kesan seram, menakutkan, mengagetkan dan 
misterius. Situasi ini berbeda dengan film yang bertemakan science fiction (SF), 
meskipun film jenis ini menimbulkan ketegangan, tetapi kesan misterius dan 
menakutkan tidak muncul di situ. Sosok yang menjadi peran utama di film itu bisa 
berupa hantu/setan, mahluk luar angkasa, atau mahluk lainnya yang memiliki kesan 
menyeramkan, mencekam, sadistik dan misterius.  

2.  Perilaku menonton  film horor 

Ketika peneliti menanyakan hal-hal yang membuat mereka mengkonsumsi film 
horor, informan berpendapat bahwa awalnya, hal itu dibentuk di rumah, dalam kurun 
waktu yang cukup lama, yaitu ketika mereka masih dalam usia yang sangat muda dan 
dibentuk oleh orang-orang yang dekat di sekitarnya, yaitu keluarga maupun asisten 
rumah tangga. Pada perkembangan selanjutnya, kebersamaan dengan teman bermain 
(peer group), media sosial seperti Twitter (diakses melalui Blackberry) dan kegiatan 
lainnya (pelatihan pembuatan film) turut  memberikan kontribusi dalam mengkonsumsi 
film horor. Terkait dengan penggunaan Twitter, media sosial ini membantu 
mengalihkan rasa takut bagi informan 

3.  Alasan menyukai film horor 

Informan menyebutkan sejumlah alasan yang membuat mereka menyukai atau 
menikmati film horor. Alasan yang utama adalah karena mereka tertarik dengan isi 
cerita atau alur cerita yang menyenangkan, misterius, akhir cerita yang  tidak mudah 
ditebak, tidak diselingi dengan adegan seks yang terlalu banyak,  dan banyak kejutan 
yang terjadi di sepanjang film berlangsung. Umumnya film yang dianggap menakutkan 
atau mencekam secara konsisten, justru merupakan film-film horor lokal dan berasal 
dari wilayah seperti Jepang dan Thailand (Asia). 

Kesimpulan 

1.  Pemaknaan mengenai penilaian tentang risiko dan kerapuhan dalam film horor 

Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui posisi informan terkait dengan 
penilaian tentang risiko dan kerapuhan selama menonton film horor; terutama 
berkenaan dengan kemungkinan risiko dalam film itu akan dialami di dalam kehidupan 
yang riil. Berdasarkan paparan di atas, maka posisi informan adalah oppositional (A) 
dan negotiated (B dan C).   

2.  Faktor-faktor yang membentuk pemaknaan tentang feeling on risk and vulnerability 
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Berdasarkan paparan informan berkenaan dengan sejumlah faktor yang 
memberikan kontribusi terhadap pemaknaan mengenai penilaian tentang risiko dan 
kerapuhan yang muncul setelah mereka menonton film horor mencakup hal-hal berupa 
lingkungan pergaulan (berupa tekanan kelompok (peer pressure) ataupun kebiasaan 
dalam kelompok bermain (peer-culture)), lingkungan keluarga, nilai pribadi (self-
esteem), sebagai sarana untuk ‘escapism’ dan peranan film sebagai sarana hiburan.   

Implikasi 

Dari studi ini ditemukan ternyata remaja memiliki pemaknaan yang tidak selalu 
menerima secara pasif atas pesan yang disampaikan oleh media (yaitu film horor). Pada 
skala tertentu, mereka mempertanyakan isi media itu secara kritis. Untuk penelitian 
selanjutnya, maka penelitian dapat diarahkan ke issue berupa motivasi penggunaan 
media (film dalam skala yang lebih luas), perbandingan berbagai jenis film yang 
beragam, kelas sosial penonton film, baik dalam studi yang menggunakan pendekatan 
kuantitatif maupun kualitatif.  
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