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Tragedi Marsinah adalah tragedi kemanusiaan. Kematian sosok pejuang kaum buruh pabrik PT 

Catur Putra Surya (CPS) Sidoarjo itu bukan sekedar pembunuhan, tetapi sebuah peristiwa 

pelenyapan hak-hak asasi manusia. Dimensi kemanusiaan yang mengiringi perjalanan kehidupan 

Marsinah hingga tewas akibat arogansi sebuah kekuasaan di negeri ini amat menarik untuk dikaji 

dari pelbagai sudut pandang dan pemikiran. Apalagi, sampai sejauh ini tragedi Marsinah belum 

juga terungkap. Terlepas siapa yang menghabisi Marsinah, tragedi kemanusiaan itu masih terus 

menggelayuti anak negeri ini. Dari tragedi seorang buruh pabrik itu, komunitas insan perfilman 

di negeri ini terdorong untuk membuat sebuah film tentang Marsinah. Realitas kebenaran yang 

tersembunyi itu dimunculkan dengan kuat oleh sineas Slamet Raharjo Jarot dalam film 

"Marsinah". Tragedi kemanusiaan yang menimpa nasib buruh PT Catur Putra Surya (CPS), 

Porong Sidoarjo itu, sekali lagi diangkat dan diabadikan dalam sebuah film berbobot. Film 

“Marsinah” ini sangat menarik, tidak hanya kemasan audiovisual-nya, tapi tema sentral yang 

diangkat pun cukup unik. Kalau akhir-akhir ini tayangan di Indonesia, baik sinetron maupun film 

layar lebar banyak yang bertemakan cinta, atau horor, maka berbeda dengan film ini, yang 

mengambil tema utama tentang perjuangan seorang buruh yang mempertahankan hak asasi 

sebagai seorang manusia untuk dihormati. Film ini juga memperoleh penghargaan dalam Festifal 

Film Indonesia 2004, sebagai penata artistik terbaik. Film ini sangat kental dengan pesan 

kekerasan dan dengan kemasan yang menarik, diharapkan penonton dapat lebih mudah 

menyerap pesan yang ingin dikomunikasikan dalam film ini. http://www.sekitarkita.com/. Dari 

sinilah muncul keinginan peneliti untuk melakukan penelitian, untuk mengetahui berapa banyak 

pesan kekerasan yang muncul dalam film “Marsinah’ dan dengan tujuan menganalisa Apa saja 

Isi pesan kekerasan yang di munculkan dalam film “marsinah” karya Selamet Raharjo Djarot  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Menurut Kerlinger (1986) dalam 

Roger D. Wimmer dan Joseph R. Dominick (2003: 141) analisis isi merupakan metode 

penelitian dari analisis komunikasi yang dilakukan dengan tujuan mengukur beberapa variabel 

yang ada dan dilakukan secara sistematik dan obyektif. Dan Tipe penelitian ini adalah deskriptif, 

yang merupakan metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, 

system, pemikiran atau kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Moch Nasir, 1983: 63). karena 

metode ini sangat tepat untuk mengetahui seberapa besar frekwensi kemunculan pesan kekerasan 

pada film tersebut. 

Data diperoleh melalui telaah dokumen, dan kemudian pada praktiknya, untuk penelitian ini 

dilakukan pemutaran film dalam versi VCD yang telah dinyatakan lulus sensor untuk katagori 

dewasa dengan nomor SLS (seri lulus sensor) : 108/VCD/1.2008/2003, pada tangal 15 januari 

2003 yang di produksi oleh Gedam Sinemuda Perkasa , kemudian data di pilah-pilah dan 

dimasukkan kedalam katagorisasi yang telah di tetapkan dengan melakukan pengamatan dengan 

cara menggunakan lembar koding (cooding sheet) yang dibuat berdasarkan katagori yang ada 



dalam adegan kekerasan yang ada dalam film tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam film “MARSINAH”? pesan kekerasan yang 

dimunculkan untuk kategori kekerasan personal muncul sebanyak 46 scene atau (66,66%) dari 

total keseluruhan scene yang ada yaitu 69 scene dan hal ini menunjukkan bahwa kategori 

kekerasan personal frekwensi kemunculanya lebih banyak dibandingkan dengan kemunculan 

kekerasan kategori struktural yang hanya 9 scene atau sebanyak (1,34%) dari total keseluruhan 

scene yang ada yaitu 69 scene. 

Dilihat dari pembahasan di atas, serta merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah, maka 

dalam penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa: 

1. Dalam film “Marsinah” karya Slamet raharjo Djarot pesan kekerasan yang di munculkan 

untuk kategori kekerasan personal muncul sebanyak 46 scene atau (66,66%) dari total 

keseluruhan scene yang ada yaitu 69 scene dan hal ini menunjukkan bahwa kategori kekerasan 

personal frekwensi kemunculanya lebih banyak dibandingkan dengan kemunculan kekerasan 

kategori struktural yang hanya 9 scene atau sebanyak (1,34%) dari total keseluruhan scene yang 

ada yaitu 69 scene. 

2. Adapun yang menjadi perincian untuk masing-masing isi pesan kekerasan yang di munculkan 

antara lain sebagai berikut: 

a. Untuk kategori kekerasan personal muncul sebanyak 46 scene atau (66,66%) dari total 

keseluruhan 69 scene yang ada dengan perincian, indikasi yang muncul kekerasan fisik 6 scane 

atau sebanyak (8,69%). Dan sementara untuk indikasi kekerasan psikologis sebanyak 17 scane 

atau (24,63%), untuk indikasi kekerasan yang tampak 7 scene atau (10,14%), untuk indikasi 

kekerasan yang tidak tampak 5 scene atau (7,26%). Indikasi kekerasan yang di sengaja 7 scene 

atau (10,14%), sedangkan untuk indikasi yang tidak di sengaja sebanyak 4 scane atau (5,79%) 

b. Dan untuk kategori kekerasan struktural muncul sebanyak 9 scene atau 1,34% dari total 69 

scene. Dengan indikasi kekerasan fisik yang muncul 0 scene atau tidak ada sama sekali 

sedangkan untuk indikasi psikologis sebanyak 4 scene atau (5,79%) sementara untuk indikasi 

kekerasan yang tampak sebanyak 2 scene atau (2,89%), dan untuk indikasi kekerasan yang tidak 

tampak 1 scane atau (1,44%) sedangkan untuk indikasi kekerasan yang di sengaja adalah 0 atau 

tidak ada sama sekali, dan untuk indikasi kekerasan yang di tidak sengaja sebanyak 2 scene atau 

(2,89%). 

 


