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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat terbukti banyaknya media 

massa yang ada di masyarakat. Karena dalam kehidupan manusia perlu yang 

namanya berkomunikasi. Komunikasi itu selalu kita lakukan kapan pun dan 

dimana pun kita berada. Media massa yang digunakan dalam berkomunikasi 

banyak macamnya baik media elektronik maupun cetak. Banyak pengaruh positif 

maupun negatif berkomunikasi dengan media massa khusunya media elektronik. 

Media elektronik yang dimaksud disini adalah televisi maupun radio. Ataupun 

melalu media film. Film merupakan gambar bergerak (visual) yang didukung 

dengan suara (audio) termasuk didalamnya tokoh cerita, musik, sebagai 

pendukung kuat. Film memiliki suatu pesan yang mampu mempersuasi 

penontonnya jika dikemas dengan tepat, itupun tergantung pada teman yang 

diangkat untuk dipertontonkan serta kepiawaian dan ketelitian sutradara untuk 

menggali tema dengan mendetail 

Film adalah salah bentuk karya seni yang menjadi fenomena dalam 

kehidupan modern. Sebagai objek seni, film dalam proses berkembang menjadi 

salah satu bagian dari kehidupan sosial, yang tentunya memiliki pengaruh yang 

cukup signifikan pada manusia sebagai penonton. “Selain itu pengaruh film juga 

sangat kuat dan besar terhadap jiwa manusia karena penonton tidak hanya 

terpengaruh ketika ia menonton film tetapi terus sampai waktu yang cukup lama” 

(Effendy, 1981:208). Jadi sebuah film merupakan bagian yang cukup penting 
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dalam media massa untuk menyampaikan suatu pesan atau setidaknya 

memberikan pengaruh kepada khalayak untuk bertindak sesuatu. 

 Film merupakan sebagai sarana hiburan yang menawarkan impian kepada 

penonton kedalam kejadian dan peristiwa yang terwujud dalam cerita dan misi 

yang dibawa film tersebut serta terangkum dalam bentuk action, horor, komedi 

dan lain-lain. Munculnya film-film lain dengan segment yang berbeda-beda yang 

juga sukses di mata penonton indonesia, misalnya film Merantau yang menjadi 

awal positif film action yang cukup membuat bangga para pencinta film cukup 

lama. Sejak saat itu dunia perfilman Indonesia diwarnai dengan beragam judul 

berbeda dan dengan tema dalam film action. Film action merupakan salah satu 

genre film yang muncul di negara penghasil film manapun juga, termasuk 

Indonesia. Sejak pertama kali diproduksi film action selalu mendapat tempat 

tersendiri dalam masyarakat. Bahkan banyak beranggapan semakin menegangkan 

sebuah film, semakin bertambah pula daya tariknya. Para penonton mungkin akan 

tercenggang dan terpukau sepanjang film diputar dan bertahan di kursi masing-

masing karena rasa penasaran seiring menegangkannya film yang mereka tonton. 

Dilihat beberapa tahun belakangan jenis film action/thriller mulai di 

produksi oleh para sineas film berbeda dengan film horor, film action mendapat 

sambutan sangat positif oleh para pecinta film sebut saja film jenis action dari 

Indonesia ialah The Raid, Java Heat, Serigala Terakhir dan lainnya. Jenis film ini 

masih jarang di indonesia karena kemunculan adegan kekerasan yang ekstrem 

setiap scenenya dapat membuat dampak negatif bagi anak muda tetapi adegan 

kekerasan yang muncul dalam jenis film ini tidak hanya sebagai pelengkap 
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adegan saja tetapi menjadi adegan yang diutamakan ceritanya untuk menarik 

penonton.  

Berbicara soal kekerasan dalam media massa khususnya film mungkin 

sudah lama dipermasalahkan oleh masyarakat. Karena sisi negatif yang secara 

tidak langsung hal tersebut menjadi dampak dan masalah yang besar dikalangan 

masyarakat, dengan banyaknya orang yang mengenal adanya kekerasan dalam 

media massa khususnya film akan menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak 

benar. Beberapa tahun terakhir ini adegan kekerasan banyak ditayangkan dalam 

film. Perkelahian, pemukulan, pembunuhan dan sebagainya yang merusak dan 

merugikan orang lain selalu muncul dalam film. Meningkatnya proporsi adegan 

kekerasan dalam film-film melahirkan kecaman akan timbulnya pengaruh negatif 

bagi penonton. Film memang tidak langsung mempengaruhi perilaku penonton 

tetapi kalau terus-menerus diperlihatkan akan berdampak negatif bagi penonton. 

Banyak pro dan kontra pada penayangan film Indonesia bergenre 

action/thriller  yang hanya menunjukan sisi kekerasan. Beberapa tahun terakhir ini 

adegan kekerasan banyak ditayangkan dalam perfilman. Perkelahian, pemukulan, 

pembunuhan dan sebagainya yang merusak dan merugikan orang lain selalu 

muncul dalam film pengaruh negatif semakin bertambah karena karakteristik 

penonton yang didominasi adalah remaja. Khususnya remaja yang masih duduk 

dibangku sekolah untuk mengikuti dan meniru kekerasan yang ada dalam film. 

Melihat realita anak sekolah di Indonesia pada sekarang ini, banyak sekali dari 

mereka yang seharusnya belajar dan menjadi penerus bangsa tetapi mereka malah 

tawuran, berkelahi, saling menyakiti bahkan sampai membunuh, hal ini tidak 

menutup kemungkinan kalau mereka meniru kekerasan dari sebuah film. 
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Salah satu film yang bercerita tentang kekerasan di Indonesia yaitu film 

berjudul “The Raid 2: Berandal” film yang disutradarai oleh Garet Evans 

dibintangi oleh Iko Uwais sebagai tokoh utama. Film The Raid 2 berkisah 

mengenai seorang polisi yang membantu membongkar skandal korupsi di 

kesatuannya untuk menyelesaikannya ia harus masuk ke dalam organisasi 

criminal. Film ini penuh dengan adegan kekerasan dan pembunuhan seperti leher 

di sayat dengan cuter, menyayat tubuh dengan kerambit, memukul kepada dengan 

sadis menggunakan palu dan pemukul baseball, menebas banyak orang dengan 

golok dan masih banyak lagi adegan lainnya yang lebih keras dan sadis film ini 

sudah termasuk dalam kategori film yang mengekspos kekerasan secara 

berlebihan. Hampir semua bentuk kekerasan tergambar dari kekerasan fisik, 

kekerasan verbal dan nonverbal. 

The Raid 2: Berandal adalah film action dari Indonesia yang dirilis pada 

tanggal 28 marat 2014. Film The Raid 2: Berandal sudah lebih dahulu 

dipopulerkan lewat film sebelumnya The Raid Redemption yang juga disutradarai 

Garet Evans dan dirilis pada tahun 2010 di seluruh Indonesia. The Raid juga telah 

dilayarkan lebih dahulu diberbagai festival film International dan banyak meraih 

penghargaan. Film ini sangatlah bertolak belakang dengan apa yang diinginkan  

pada RUU perfilman Indonesia bulan maret 1992 RUU tersebut disahkan menjadi 

undang-undang.  Pasal 48 mengenai pembatasan adegan sensual, kekerasan dan 

sadisme. Terkait dengan pasal 41 “barang siapa dengan sengaja mengedarkan, 

mempertunjukan dan menayangkan film yang tidak disensor akan dikenai pidanan 

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan dengan paling banyak Rp. 40.000.000,00 

(Empat Puluh Juta Rupiah). Tetapi mengapa Film The Raid yang penuh dengan 
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kekerasan dan sadisme telah lulus sensor dan ditayangkan serempak di 

Indonesia?. Film The Raid 2 juga telah dicekal dan dilarang untuk tayang di 

Malaysia karena dianggap bertentangan dengan hukum sensor Malaysia 

(Handoko.2014). 

Film The Raid 2 sudah identik dengan film penuh kekerasan karena sudah 

terlihat dari judul dalam filmnya yaitu Berandal. Karena kata berandal sendiri 

merupakan bentuk kekerasan itu sendiri memang The Raid 2 ditunjukan sebagai 

film penuh kekerasan tetapi kekerasan yang ada di film ini sangat berlebihan yang 

bisa berbahaya bagi penontonnya. Menariknya walaupun dijudul The Raid 2 

sudah ada berandal tetapi masih banyak sekali orang tua yang mengajak anak-

anaknya untuk melihat film seperti ini. Kekerasan sendiri bisa berdampak apabila 

audiens belum tahu benar apa yang mereka lihat bisa diartikan apabila audiens 

belum memiliki pendidikan yang cukup maka kekerasan yang ada di film The 

Raid 2 bisa berdampak buruk tetapi jika audiens sudah memiliki pendidikan yang 

cukup maka audiens akan bersikap bahwa kekerasan tersebut hanya sebagai nilai 

hiburan bagi mereka. 

Adanya keterkaitan antara tontonan kekerasan menimbulkan 

kecenderungan berprilaku kejam sehingga sikap dan tindakan kekerasan sudah 

merupakan gejala dalam bentuk peristiwa, berita, karya sastra, dan film. Karena 

itu kecenderungan berlangsung secara terus menerus dan setiap saat manusia 

menjadi tidak peka bahkan menjadi mati rasa terhadap gejala kekerasan, 

menganggap kekerasan sebagai kewajaran. Sehingga penulis memilih film “The 

Raid 2: Berandal” sebagai objek penelitian bertema kekerasan ini memiliki 

audience yang kebanyakan remaja. Alur cerita yang menjurus kepada kekerasan 
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ini banyak dikritik dari para penontonnya. Dari sini peneliti ingin meneliti makna 

tentang unsur kekerasan dalam film “The Raid 2: Berandal” kepada penonton, 

khususnya Anggota Komunitas Rumah Film Malang. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

Pemaknaan Penonton Tentang Unsur Kekerasan Dalam Film “The Raid 2 : 

Berandal” Karya Gareth Evans (Studi Pada Anggota Komunitas Rumah Film 

Malang – RUFIMA). Dipilihnya Komunitas Rumah Film dikarenakan peneliti 

ingin mencari informasi mengenai film dan isi pesan dalam sebuah film. Rumah 

Film Malang sendiri adalah Production House serta komunitas para pecinta film-

film. Oleh karena itu, besar kemungkinan peneliti dapat menggali lebih banyak 

informasi pemaknaan tentang unsur kekerasan melalui para pecinta film. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

permasalahanya penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana pemaknaan anggota Rumah Film Malang pada unsur 

kekerasan dalam film The Raid 2 : Berandal karya Gareth Evans? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarakan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan anggota Rumah Film Malang 

pada unsur kekerasan dalam film The Raid 2 : Berandal karya Gareth Evans. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.  Manfaat Akademik 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 

komunikasi khususnya audio visual mengenai makna kekerasan dalam 

film. Serta dapat memberikan masukan berupa gambaran, data, maupun 

refrensi bagi penelitian selanjutnya mengenai studi resepsi dalam 

pemaknaan sebuah film.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada masyarakat luas dalam 

menangkap dan menerima pesan yang terkandung pada sebuah film. 

Memberikan pengertian tentang adanya kandungan kekerasan dalam film, 

sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan pecinta film dapat 

membedakan mana film yang mempunyai nilai pesan yang baik dan mana 

yang tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

 


