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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Film atau biasa disebut dengan layar lebar saat ini begitu familiar di 

masyarakat luas, selain sebagai hiburan, film juga sudah menjadi kebutuhan. Film 

sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Kebutuhan akan hiburan, 

informasi, maupun  gaya hidup. Layar lebar atau dunia perfilman berlomba-lomba 

menampilkan suatu tema yang menarik, yang dekat dengan cerita kehidupan 

sehari-hari. Film telah berkembang dari pertunjukkan keliling menjadi salah satu 

alat penting komunikasi dan hiburan. 

Film merupakan produk kebudayaan manusia yang dianggap berdampak 

besar bagi masyarakat, ia merupakan salah satu bentuk seni, dan alat ampuh untuk 

mendidik serta mengindoktrinasi para penontonnya. Melalui mental dan budaya 

yang dimiliknya, penonton berperan aktif secara sadar maupun tidak sadar untuk 

memahami sebuah film ( Pratista, 2008:3). Film dapat dikelompokkan menjadi 

dua kategori yaitu film dokumenter dan film fiksi, kedua jenis film tersebut masih 

mempunyai cabang sendiri-sendiri. Jika film dokumenter lebih kepada informasi, 

maka film fiksi lebih bersifat memberikan hiburan kepada penontonnya. Film 

mampu membangun keterikatan emosi dengan penontonnya, sehingga penonton 

menjadi penggemar, menjadi fanatik, bahkan menerapkan gaya hidup dan 

mencontoh karakter-karakter yang terdapat pada film tertentu.  
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Salah satu genre film yang digemari masyarakat adalah film action, hal ini 

dikarenakan film action biasanya tidak membutuhkan pemikiran yang menyedot 

energi penonton. Penonton tinggal duduk menikmati adegan kejar-kejaran dalam 

mobil, baku hantam, adegan tembak menembak antara si tokoh baik dan tokoh 

penjahat dan biasanya dimenangkan oleh tokoh baik atau protagonis atau 

superhero (Pratista, 2008:14). 

Film aksi atau laga saat dengan tema – tema menarik dan dekat dengan 

keseharian masyarakat, maka dengan mudah film tersebut dapat diterima dan 

segera di tonton. Di Indonesia sendiri, layar lebar atau dunia film sedang marak 

diperbincangkan dan dipelajari. Film-film yang berkualitas dan menarik menjadi 

perbincangan wajib dari penikmat film itu sendiri.  

Namun untuk film bergenre aksi atau laga di Indonesia masih sangat 

jarang, akhir era 90 an film dengan tema laga atau aksi ibarat mati suri di negeri 

ini. Munculnya film The Raid Redemption pada tahun 2011 di kancah perfilman 

internasional dengan tema pencak silat murni asal Indonesia berhasil meraih 

perhatian khusus dari penikmat film nasional maupun internasional. Dalam film 

ini, warisan budaya nusantara, seni beladiri pencak silat dikemas secara epic 

dengan alur cerita yang tak biasa.  

Pencak silat memang mengandung beraneka ragam aspek. Walaupun 

budaya asli Indonesia, namun pencak silat tetap mempunyai ciri khas dari daerah 

gugusan pulau-pulau. Hal ini mengarah kepada banyaknya aliran dan ragam 

perguruan pencak silat di seluruh nusantara. Sebagai salah satu identitas bangsa, 

pencak silat juga mulai dikenal di berbagai belahan dunia. Oleh karenanya, 
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dibentuklah suatu organisasi persatuan dari perguruan pencak dan perguruan silat 

di Indonesia yang diberi nama Ikatan Pencak Silat Indonesia, disingkat IPSI pada 

tahun 1948 di Surakarta. Sejak saat itu pencak silat menjadi istilah resmi di 

Indonesia. Perguruan – perguruan yang mengajarkan Pencak dan Silat asal 

Indonesia di berbagai negara kemudian juga menggunakan istilah Pencak Silat. 

Sejak saat itulah kata Pencak Silat merupakan istilah nasional. Hal ini muncul 

karena bagian dari usaha kolektif untuk mempersatukan semua perguruan di 

Indonesia, yang akhirnya terwujud pada tahun 1973 (Maryono, 1999:8). 

Di dukung dengan perkembangan teknologi, termasuk media massa, 

membuat pencak silat kini lebih dikenal dan diketahui masyarakat luas dan manca 

negara melalui televisi, iklan, film dan lain-lain. Layar lebar atau film merupakan 

salah satu media massa yang muncul ke permukaan dan menjadi salah satu produk 

elektronik yang sangat digemari masyarakat.  

Bagian terpenting dalam pencak silat adalah jurus. Dalam Khazanah 

Pencak Silat, Notosoejitno (1997:62) memaparkan jurus adalah rangkaian teknik 

pencak silat sebagai satu susunan atau paket yang penggunaannya diarahkan pada 

bagian dan gerak tubuh yang rentan dan rawan. Jurus dimaksudkan untuk 

membela diri maupun menyerang tanpa maupun menggunakan senjata. Kemudian 

terus dikembangkan, sejalan dengan perkembangan budaya manusia. Demikian 

dengan senjata yang digunakan.  

Dari penjabaran dasar mengenai jurus, dapat disimpulkan bahwa jurus 

merupakan elemen penting dalam pencak silat. Gerak tubuh yang indah namun 
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mematikan adalah hal menarik untuk diketahui. Sama halnya adegan-adegan silat 

dalam film The Raid Redemption.  

 Salah satu yang sukses mendapat pujian dan apresiasi positif dalam 

Festival Film Internasional Toronto 2011 The Raid Redemption. Film ini 

menyajikan adegan-adegan seni beladiri khas Indonesia, pencak silat, yang 

dikemas secara dramatik dan cerita yang super seru. Film yang dipuji kritikus film 

dunia ini memboyong penghargaan di Festival Film Toronto 2011,  The Cadillac 

People’s Choice Midnight Madness Award. Hal ini berdasarkan pada fenomena 

menjamurnya perbincangan mengenai seni beladiri pencak silat yang diperankan 

oleh para pemain dan ceritanya yang tidak pasaran.  

 Film ini menjadi spesial karena disutradarai oleh pria berkebangsaan 

Inggris, Gareth Evans. Disajikan dengan cerita yang menarik dan dikemas secara 

epic melalui adegan-adegan silat yang banyak di ekspos dalam setiap scene. 

Gareth Evans yang juga menyutradarai film Merantau. Pria berkebangsaan Inggris 

ini sangat aktif di dunia perfilman Indonesia.   

Film yang dirilis di Indonesia pada 21 Maret 2012 bercerita tentang 

sebuah pertarungan 20 orang anggota pasukan khusus dalam  membasmi bandar 

narkoba kejam di sebuah gedung 30 lantai yang tak tersentuh oleh aparat hukum. 

Selain untuk menyelesaikan misi, mereka juga berjuang untuk tetap bertahan 

hidup. Film ini juga di bintangi oleh artis laga profesional seperti Donny 

Alamsyah, Iko Uwais, Joe Taslim, Yayan Ruhiyan dan Ray Sahetapy. Proses 

pengerjaan film ini juga tergolong lama, membutuhkan waktu tiga bulan, namun 

biaya produksinya termasuk murah jika dibandingkan dengan film-film aksi lain. 

Yang tak kalah menarik, film ini hanya dilakukan dalam single location.  
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 Dengan melihat film The Raid Redemption, masyarakat dapat 

menyaksikan seni beladiri asli Indonesia yang sangat indah, khususnya untuk 

warga Indonesia, agar selalu bangga dengan semua hal yang dimiliki bangsanya. 

Namun, banyak diantara kita para sineas pribumi kurang dapat mengangkat tema 

film dengan genre action atau laga dengan cerita yang menarik dan lebih 

terkonsep. Tema yang mengusung nasionalisme atau budaya masih kurang 

diperhatikan. 

Jika melihat kenyataan yang ada, pencak silat saat ini kurang diminati 

warga Indonesia sendiri, kecuali para sesepuh desa atau adat dan beberapa orang 

yang mendalami ilmu beladiri asli Indonesia. Banyak contoh yang menyebutkan 

bahwa pencak silat kalah dengan beladiri impor. Ironisnya, pencak silat sudah 

mulai berkembang di manca negara. Sekarang mulai berdatangan seni beladiri 

impor dari Asia Tenggara, Eropa dan Amerika. Sebut saja macam Capoeira dan 

Brazilian Jiu Jitsu dari Brazil. Dalam hal ini peneliti menggunakan informan atlet 

pencak silat yang tergabung dalam Ikatan Pencak Silat Indonesia Kota Malang 

(IPSI), dimana IPSI membawahi berbagai perguruan pencak silat di Kota Malang 

dan berhasil mencetak atlet – atlet silat unggulan bangsa.  

Berkaitan dengan posisi audiens, menurut Stuart Hall dalam Eriyanto 

(2009:94), posisi pembaca dominan (dominant hegemonic position), pembacaan 

yang dinegosiasi (negotiated code/ position), pembacaan posisi opposisi (opposisi 

code/ position). 

Selain itu untuk referensi dalam menyelesaikan penelitian ini diperlukan 

beberapa data penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan studi resepsi 

diantaranya adalah referensi penilitian yang dilakukan oleh Muhammad Akbar 
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Nugroho (2010) Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang dengan judul 

“Pemaknaan Film Sang Pencerah pada warga Muhammdiyah dan Nahdlatul 

Ulama.”  

Penelitian lain yang hampir serupa dilakukan oleh Wardani Ani (2010) 

dengan judul “Simbol-Simbol Keagamaan Dalam Film ( Analisis Resepsi Film 

Perempuan Berkalung Sorban ).” Penelitian tersebut dibagi menjadi 3 posisi 

penonton menurut study resepsi diantaranya posisi pembaca dominan (dominant 

hegemonic position), posisi pembaca menegosiasi (negotiated code/ position) dan 

posisi pembaca opsisi (opposisi code/ position). Namun secara keseluruhan posisi 

pemaknaan para informan lebih kepada dua posisi, yaitu dominant hegemonik dan 

oposisional.  

Berawal dari fenomena yang telah dijelaskan, peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang “PENERIMAAN ATLET SILAT TENTANG ADEGAN 

PENCAK SILAT INDONESIA PADA FILM THE RAID REDEMPTION” 

dengan menggunakan studi resepsi pada anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia 

wilayah Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah 

yaitu bagaimana penerimaan atlet silat yang tergabung dalam Ikatan Pencak Silat 

Indonesia wilayah Malang tentang adegan seni beladiri asli Indonesia, pencak 

silat, pada film The Raid Redemption ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan penerimaan 

anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia wilayah Malang tentang adegan seni 

beladiri asli Indonesia, pencak silat, pada film The Raid Redemption.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi ilmiah yang 

dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian-penelitian 

selanjutnya terkait dengan bagaimana pemaknaan audiens atau 

penonton tentang suatu analisis teks media dengan menggunakan studi 

resepsi. 

2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Ilmu 

Komunikasi khususnya dalam mendalami studi resepsi tentang genre 

film aksi atau laga. 
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1.4.2. Manfaat Sosial 

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pembaca dalam memaknai dan memahami suatu adegan beladiri pada sebuah 

film. Serta membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap analisis teks 

media. 

 

 


