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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Komunikasi merupakan kegiatan yang ditandai dengan tindakan, perubahan, 

pertukaran, dan perpindahan. Menurut Shannon dan Weaver komunikasi adalah 

bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, 

sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan 

bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi. 

Pesan yang disampaikan komunikator terhadap komunikan bisa berupa bahasa 

non verbal yang tidak semua komunikan menyangka bahwa itu adalah sebuah 

pesan. 

 

Film merupakan salah satu media komunikasi massa, dikatakan sebagai 

media komunikasi massa karena komunikasi massa adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik 

(radio, televisi), yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, 

yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, 

anonim, dan heterogen. Film adalah hasil proses kreatif sineas yang memadukan 

berbagai unsur seperti gagasan, sistem nilai, pandangan hidup, keindahan, norma, 

tingkah laku manusia dan kecanggihan teknologi. Dengan demikian film tidak 

bebas nilai karena didalamnya terdapat pesan yang dikembangkan sebagai karya 

kolektif.  
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Meski berupa tontonan, namun film memiliki pengaruh yang besar. Itulah 

sebabnya film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong 

tumbuhnya industri kreatif lainnya. Dengan demikian film menyentuh berbagai 

segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Film 

menjadi sangat efektif sebaagai media pembelajaran dalam rangka menanamkan 

nilai-nilai luhur, pesan moral dan lain-lain. 

 

Film fiksi memiliki berbagai jenis atau genre. Dalam hal ini, genre diartikan 

sebagai jenis film yang ditandai oleh gaya, bentuk atau isi tertentu. Ada yang 

disebut film drama, film horor, film komedi, film dokumenter dan film anak-anak 

(Marseli Sumarno, 1996:10-11). Sedangkan untuk tema film anak-anak saat ini 

para produser baik dari dalam maupun luar negeri umumnya beranggapan bahwa 

anak-anak memerlukan tokoh dalam kehidupannya. Tendangan, pukulan dan 

bermacam tindak kekerasan pun dibenarkan saat musuh-musuh mulai muncul dan 

anak-anakpun diajak mengidentifikasi diri dengan kebaikan. 

 

Bagi anak-anak unsur film yang menegangkan merupakan daya tarik yang 

utama. Bagaimanapun caranya ketegangan itu dihasilkan, mereka ingin melihat 

sesuatu yang merangsang dan mengandung unsur teror, kekerasan dan 

ketegangan. Apa saja yang menawarkan adegan ketegangan, petualangan atau 

misteri merupakan sesuatu yang sangat berbeda dari kenyataan hidup sehari-hari. 

Film kartun adalah film cerita bergambar yang tidak hanya merupakan story 
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boards (gambar-gambar yang terlepas) akan tetapi gambar-gambar yang sanggup 

bergerak seperti manusia biasa. 

 

Seringkali yang dikhawatirkan oleh masyarakat ialah pengaruh buruk dari 

tayangan film khususnya terhadap tingkah laku anak-anak. Sekarang ini banyak 

bermunculan fenomena baru yang menunjukkan bahwa tingkat agresifitas anak 

semakin meningkat, seperti banyaknya para pelajar yang terlibat perkelahian 

adapula yang sampai berani melakukan pembunuhan terhadap teman mainnya 

karena saling mengejek atau sekedar meniru adegan tokoh kartun idolanya dalam 

film. 

  

Kemajuan teknologi informasi yang lain berkembang mengakibatkan 

semakin pesat pula perkembangan intelektualitas masyarakatnya, hal ini bersifat 

positif dan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, namun jika hal ini 

berbuntut pada hal-hal yang berbau negatif seperti film menjadi panduan 

seseorang untuk melakukan kekerasan maka hal ini harus segera dihentikan 

sebelum tindak kekerasan di Indonesia semakin meningkat. 

 

Film kartun banyak digemari oleh anak-anak, hingga beberapa stasiun  

televisi menayangkannya. Kekerasan secara tidak disadari  telah merasuki cerita 

dalam film kartun. Hingga saat ini banyak film kartun yang ditayangkan di 

beberapa stasiun televisi dan memiliki peminat yang jumlahnya sangat banyak, 

terutama di kalangan anak-anak. Meningkatnya minat anak-anak terhadap film 

kartun membuat para creator kartun Indonesia juga tidak mau kalah memproduksi 
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film kartun. Contoh film animasi buatan Indonesia yang telah tayang di beberapa 

stasiun televisi swasta adalah Keluarga Somat , Tendangan Halilintar dan Adit 

dan Sopo Jarwo. Tiga film kartun ini berlatar belakang kehidupan sehari-hari anak 

Indonesia. Mulai dari membantu orang tua, sekolah hingga bermain dengan 

teman-teman sebaya, hingga berusaha mencapai cita-citanya dimasa mendatang. 

 

Adit dan Sopo Jarwo berkisah tentang persahabatan antara Adit, Dennis, 

Mitha dan Devi serta si mungil Adelya yang kehidupannya diwarnai petualangan 

tak terduga. Adit berperan sebagai penggerak, motivator, juga inspirator bagi para 

sahabatnya untuk melewati hari-hari dalam menggapai mimpi di masa mendatang. 

Namun, perjalanan tak semulus jalan tol. Mereka harus berhadapan dengan duo 

yang selalu mencari celah untuk mendapat keuntungan tanpa usaha, si Sopo 

Jarwo. Perbedaan paham atau cara pandang merupakan bumbu utama yang 

memicu “perseteruan” abadi antara Adit Cs dan Sopo Jarwo. Pada tahun 2014 

Adit dan Sopo Jarwo menduduki peringkat 1 sebagai best rating di seluruh 

program dan di seluruh stasiun televisi di Indonesia. Selain itu film ini masuk 5 

besar nominasi Festival Film Indonesia (FFI 2014), kemudian beberapa hari 

berselang “Adit dan Sopo Jarwo” terpilih jadi Film Animasi Terbaik di Anti 

Corruption Film Festival (ACFF 2014) (http://mdentertainment.co/berita/adit-

sopo-jarwo, diakses jumat 16 januari 2015 pukul 7:05 WIB). 

 

Dari tiga film yang telah disebutkan, peneliti lebih memilih untuk meneliti 

film kartun Adit dan Sopo Jarwo. Film ini memiliki keunggulan dalam hal 

animasi dan lebih menarik perhatian anak-anak di perumahan Sawojajar Malang 

http://mdentertainment.co/berita/adit-sopo-jarwo
http://mdentertainment.co/berita/adit-sopo-jarwo
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dibandingkan dengan film lainnya. Dari segi animasi, film Adit dan Sopo Jarwo 

lebih halus dalam pergerakannya. Bentuk wajah dan badan lebih menyerupai 

manusia pada aslinya. Selain itu peneliti memilih orang tua dan anak-anak karena 

peneliti ingin membandingkan pemaknaan kekerasan dalam film kartun Adit dan 

Sopo Jarwo. Adapun alasan memilih orang tua dan anak-anak diperumahan 

Sawojajar Malang sebagai responden karena, setelah melakukan observasi di 

berbagai wilayah di kota Malang seperti di perumahan Sulfat dan Mergosono 

didapatkan hasil bahwa orang tua diperumahan Sawojajar Malang lebih sering  

menonton film kartun Adit dan Sopo Jarwo bersama anaknya. Fakta ini yang 

membuat peneliti tertarik mengangkat film kartun “Adit dan Sopo Jarwo”. Dalam 

penelitian ini mencari tahu. Dalam meneliti penelitian ini, peneliti menggunakan 

studi resepsi 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka, peneliti 

menetapkan rumusan masalahnya adalah “Bagaimana resepsi kekerasan dalam 

film kartun Adit dan Sopo Jarwo di MNCTV dari sudut pandang orang tua dan 

anak-anak di kota Malang?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui resepsi kekerasan dalam film kartun Adit dan Sopo Jarwo 

di MNC TV dari sudut pandang orang tua dan anak di kota Malang.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini bisa memberikan tambahan ilmu komunikasi, khususnya 

untuk kajian tentang pemaknaan orang tua  di dalam film kartun, dalam 

perkembangan anaknya. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan 

tambahan informasi bagi masalah penelitian selanjutnya terutama yang 

berhubungan dengan studi perfilman. 

 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah para praktisi-praktisi 

perfilman untuk memikirkan dampak tayangan terhadap masyarakat, kembali 

menjadikan film sebagai salah satu media dengan fungsi pendidikan dan tidak 

hanya memikirkan keuntungan semata, untuk memberikan gambaran tentang 

film kartun yang cocok untuk anak. 

 


