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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat semua hal lebih mudah. 

Salah satunya perkembangan media massa baik elektronik, media cetak, maupun 

internet. Memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi lebih cepat. Dan juga 

memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan lebih mudah. Salah satu media  

yang mengalami perkembangan yang cepat adalah film. 

Perkembangan film di Indonesia maju pesat sekitar tahun 80an dengan tema film 

yang beragam mulai dari komedi, horor maupun drama. Setelah itu perfilman 

Indonesia mengalami mati suri, karena kurangnya film  yang ada di bioskop 

Indonesia. Setelah beberapa lama film Indonesia mengalami kemunduran. Setelah itu 

muncul beberapa film yang bisa dikatakan sebagai pembangkit semangat sineas film 

kita untuk membuat film lagi. Seperti film Ada Apa dengan Cinta karya Mira 

Lesmana dan Riri Riza, dan film-film lainnya yang menjadi awal pembangkit 

perfilman indonesia. 

Televisi sebagai media massa yang banyak dimilki oleh masyarakat kita, kurang 

memberikan tontonan yang baik bagi penontonnya. Banyak tayangan tentang 

kekerasan maupun yang menjurus pornografi. Kurangnya tayangan anak-anak yang 

sesuai. Membuat masyarakat mulai jenuh dan kemudian memilih untuk melihat film 

di bioskop. 

Banyak pembuat film Indonesia sekarang yang hanya mengikuti trend film yang 

beredar. Hampir semua film yang ditawarkan sama genrenya baik itu horror, komedi 
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maupun drama. Kurangnya mutu film yang dibuat oleh sineas kita juga mempengaruhi 

minat penonton untuk melihat film di bioskop. Karena kebanyakan film yang beredar 

adalah film yang menonjolkan sisi sensualitas wanita, yang diharapkan bisa menjadi 

daya tarik penonton. Meskipun film yang dibuat tidak sesuai dengan adat kita. Tapi 

bagi para produser film yang penting adalah keuntungan bukan mutu film. 

Dengan banyaknya film dengan tema yang sama membuat para penikmat film 

mulai malas untuk menonton film dibioskop. Banyaknya film horor yang 

menampilkan sisi sensualitas para pemainnya.dan kurang memperthatikan isi cerita 

yang baik.  

Film slasher adalah film yamg mengandalkan sisi kesadisan dan kengerian 

yang ada dalam adegan yang di munculkan. Film dengan tema seperti ini masih jarang 

ada di Indonesia. Kemunculan adegan kekerasan yang ekstrem. Dijadikan salah satu 

daya tarik untuk menarik penonton. Seperti memotong anggota badan. Memakan 

daging manusia dan menggunakan alat-alat seperti, pedang, pisau ataupun gergaji 

mesin. Adegan kekerasan yang muncul dalam film ini tidak hanya sebagai pelengkap 

adegan, tetapi menjadi again yang diutamakan selain ceritanya untuk menarik 

penonton. (http://id.wikipedia.org/wiki/Film_slasher di akses 18 Mei 2011 jam 22.30 ) 

Salah satu film slasher sukses yang ada di indonesia adalah film Rumah Dara. 

Sebelum ada Rumah Dara sudah ada beberapa film yang betema sama, seperti Pintu 

Terlarang, Air Terjun Pengantin. Rumah Dara muncul pada tahun 2010 film ini telah 

diikutkan festival di luar negeri dan mendapat sambutan yang baik dari penonton luar 

negeri. Selain itu film ini juga di putar di bioskop Singapura dan di distibusikan ke 

Eropa dan Amerika. 

Film rumah Dara adalah kelanjutan dari film pendek yang berjudul Dara. 

Rumah Dara adalah salah satu jenis film horor slasher terbaik indonesia. Film ini juga 

mendapat penghargaan dari festival film dalam negeri. Film ini diproduseri oleh orang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Film_slasher
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Singapura. Karena sulit mencari produser dari dalam negeri. Film ini dianggap tidak 

mengikuti trend film yang ada dan dikuatirkan tidak laku. Tapi saat penanyangannya 

film ini mendapat sambutan yang baik dari penonton. 

Film Rumah Dara sendiri menceritakan pengalaman  mencekam 6 orang teman 

lama. Adjie dan Astrid pergi ke Bandung bersama tiga orang temannya Jimmy, Eko 

dan Alam. Mereka pergi ke Bandung untuk berpamitan dengan Ladya, adiknya Adjie.  

karena Adjie dan Astrid akan pergi ke Australia dan memulai hidup disana.. 

Hubungan Adjie dan Ladya sebenarnya kurang harmonis semenjak kematian orang 

tua mereka. Dengan usaha keras, Astrid  pun berhasil membujuk Ladya agar  

mengantarkannya ke Bandara. Saat menuju bandara, mereka bertemu dengan  Maya 

yang sedang mengalami musibah perampokan. Mereka pun mengantarkan Maya ke 

rumahnya. 

Disana, mereka disambut baik oleh penghuni rumah. Seorang gadis anggun 

bernama Dara dan menawan mempersilahkan menikmati makan malam yang telah 

disediakan. Disinilah pengalaman buruk 6 orang teman lama dimulai. Kebaikan hati 

penghuni rumah menjadi awal bencana. Mereka pingsan setelah menyantap makanan 

tersebut dan mendapati diri mereka terkurung ketika tersadar.Kebaikan hati, 

kemurahan hati dan senyum manis berubah drastis di keluarga tersebut. Mereka 

menjadi pembunuh yang keji. Alam menjadi korban pertama keluarga Dara, Alam di 

bunuh dengan cara yang sadis, kepalanya di potong dan tubuhnya di mutilasi. 

Kejadian ini membuat teman-teman alam takut. Dan mencoba untuk melarikan diri. 

Jimmy berhasil lolos dan membawa polisi ke rumah Dara. Tapi para polisi juga 

menjadi korban keluarga Dara. Ada yang mati denagn tertembak , dipotong, Usaha 

mereka gagal mereka semua terbunuh dengan cara yang sadis, hanya Ladya dan anak 

Astrid yang berhasil lolos. 
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Berkaitan dengan beberapa uraian diatas, maka disini peneliti tertarik untuk 

melakukan studi terhadap kandungan kekerasan  yang ditunjukkan pada film Rumah 

Dara, karena film ini menonjolkan sisi kekerasan yang ekstrem di banding film-film 

lainnya dalam film ini tidak ada kritik sosial yang diangkat. Dalam film ini hanya 

unsur kekererasan sebagai daya tarik utama film ini. maka  penelitian ini mengambil 

judul Kandungan Kekerasan dalam Film (Analisis Isi pada Film Rumah Dara 

karya The MO Brother). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat  ditarik rumusan masalahnya adalah  

seberapa besar frekuensi kandungan  kekerasan yang ada dalam film  Rumah Dara 

karya The Mo Brother ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi kemunculan 

kandungan kekerasan dalam film Rumah Dara karya The Mo Brother ( Kimo 

Stamboel dan Timo Tjahjanto ). 

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN.  

            1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan tentang film dan menjadi 

tambahan untuk penelitian selanjutnya. Serta bagaimana para akademisi dapat 

mengkritisi media film yang memiliki pesan untuk khalayak atau penonton . 

     2. Kegunaan Praktis 

Memberikan masukan kepada masyarakat luas dalam menangkap dan 

menerima pesan yang terkandung pada sebuah film. Memberikan pengertian tentang 

adanya kandungan kekerasan dalam film.  

 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

 

E.1 Komunikasi Massa  

Banyak pengertian tentang komunikasi massa tapi pada dasarnya komunikasi 

massa adalah komunikasi melalui media massa , baik media elektronik.maupun media 

cetak. ( Nurudin,2003:2) 
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Seperti pengertian komunikasi massa yang dikemukakan Michael W Gamble 

dan Teri Kwal Gamble ( 1986 ). Menurut mereka, sesuatu bisa didefinisikan sebagai 

komunikasi massa jika mencakup: (Nurudin, 2003: 6-8) 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern 

untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada 

khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media 

modern, antara lain surat kabar, majalah, televisI, film atau gabungan di 

antara media tersebut. 

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesannya bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang 

yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas 

audiens dalam komunikasi massa inilah yang membedakan dengan jenis 

komunikasi yang lain bahkan pengirim dan penerima pesan tidak saling 

mengenal satu sama lain. 

3. Pesan adalah publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan diterima 

oleh banyak orang.karena itu, dinamakan milik publik. 

4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti 

jaringan, ikatan atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya 

tidak berasal dari seseorang, tetapI lembaga. Lembaga inipun biasanya 

berorientasi pada keuntungan bukan organisasi sukarela atau nirlaba. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (pentapis informasi). 

Artinya, pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh 

sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum lewat media massa. 

Ini berbeda dengan komunikasi antar pribadi, kelompok atau publik 

dimana yang mengontrol tidak oleh sejumlah individu. Beberapa individu 

dalam komunikasi massa ikut berperan dalam membatasi, memperluas 
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pesan yang disiarkan. Contohnya adalah seorang reporter, editor film, 

penjaga rubrik dan lembaga sensor lain dalam media itu bisa berfungsi 

sebagai gatekeeper. 

6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam 

jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat antar personal. Dalam 

komunikasi ini umpan balik langsung dilakukan lewat surat kabar tidak 

bisa langsung dilakukan alias tertunda (delayaed). 

 

Dengan demikian komunikasi massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang 

bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan 

heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah ia 

bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu 

menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas. 

 

E.1.2 Fungsi Komunikasi Massa 

Paradigma yang sering muncul dari para ahli selalu didahului dan didasari oleh 

beberapa teori yang telah teruji kebenarannya. Sebelumnya, perlu diketahui apabila 

kita membicarakan fungsi komunikasi massa, maka kita juga harus membicarakan 

mengenai fungsi media massa. Sebab  tidak akan ditemukan maknanya tanpa 

menyertakan media massa sebagai elemen terpenting dalam komunikasi massa.  

Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai fungsi komunikasi massa: 

1. Menurut Jay Black and Frederick C Whitney yang menuliskan fungsi komunikasi 

massa antara lain: 

a. To inform (menginformasikan) 

b. To entertaint (memberi hiburan) 

c. To persuade (membujuk) 
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d. Transmission of the culture (transmisi budaya) 

2. Harold D Lasswell juga mempunyai pendapat mengenai fungsi komunikasi 

massa, yaitu:  

a. Surveillance of the environment (fungsi pengawasan) 

b. Correlation of the part of society in responding to the environment (fungsi 

korelasi) 

c. Transmission of the social hetigate from one generation to the next (fungsi 

pewarisan sosial)  

3. Sedangkan menurut Alexis S Tan, fungsi-fungsi komunikasi massa dibagi  dalam      

4 (empat) hal, yaitu: 

a. Memberi informasi 

b.Mendidik 

c. Mempersuasi 

d. Menyenangkan; memuaskan kebutuhan komunikasi 

 Beberapa fungsi komunikasi diatas sangatlah berkesinambungan satu dengan yang 

lainnya, bahkan saling melengkapi. Yang perlu dibahas lebih lanjut lagi saat ini adalah 

definisi dari pendapat para ahli mengenai berbagai macam fungsi komunikasi massa  

tersebut. 

1. Fungsi  Informasi 

Dalam fungsi ini adalah fungsi yang paling penting yang terdapat dalam komunikasi 

massa. Dimana para wartawan apabila menyajikan sebuah informasi kepada khalayak 

haruslah ada unsur 5 W+ 1 H yang nantinya dikupas secara mendalam. Jadi bukan 

hanya sekedar berita atau informasi biasa yang akan disajikan, melainkan juga ada sisi 

menariknya dalam berita tersebut. 
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2. Fungsi Hiburan 

Fungsi ini telah menduduki posisi paling tinggi bagi sebuah media elektronik 

dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Acara hiburan dianggap perekat keluarga 

karena mereka akan dapat melihat bersama-sama serta dibumbui dengan bercanda 

untuk melepas rasa lelah atas aktivitas harian masing-masing orang. 

3. Fungsi Persuasi 

Fungsi ini tidak kalah pentingnya dengan fungsi informasi dan hiburan. Bagi Josep A 

Devito (1997) fungsi persuasi ini dianggap sebagai  bentuk yang paling penting. 

Persuasi bisa datang dari berbagai macam bentuk;  

a. Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang. 

b. Mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang. 

c. Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. 

d. Memperkenalkan etika atau menawarkan system nilai tertentu. 

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi persuasi adalah membujuk para khalayak atau 

konsumen untuk mengikuti pada pesan yang dikemas atau diangkat oleh media.  

4. Fungsi Transmisi Budaya 

 Dalam fungsi ini merupakan fungsi komunikasi massa yang paling luas. Transmisi 

budaya mengambil tempat dalam dua tingkatan; kontemporer dan historis. Di dalam 

tingkatan kontemporer, media memperkuat konsensus nilai masyarakat, dengan selalu 

memperkenalkan bibit perubahan secara terus-menerus. Sedangkan secara historis, 

umat manusia telah dapat melewati atau menambahkan pengalaman baru dari sekarang 

untuk membimbingnya ke masa depan. 
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5. Fungsi Mendorong Kohesi Sosial 

 Kohesi yang dimaksud disini adalah penyatuan. Artinya media massa mendorong 

masyarakat untuk bersatu. Jika media itu mampu meliput beritanya dengan teknik cover 

both sides (meliput dua sisi yang berbeda secara seimbang), maka media massa tersebut 

secara tidak langsung berperan dalam mewujudkan kohesi sosial. 

6. Fungsi Pengawasan 

 Laswell berpendapat bahwa komunikasi massa mempunyai fungsi pengawasan. 

Artinya, menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-

kejaian yang ada disekitar kita. Dalam fungsi pengawasan ini dapat digolongkan 

menjadi 2, yaitu; 

a. Pengawasan Peringatan (warning or beware surveillance) 

 Maksudnya, media akan menayangkan berita untuk memberikan informasi 

sekaligus peringatan kepada masyarakat tentang bahaya yang sedang ada disekitarnya. 

Baik yang berhubungan dengan kondisi ekonomi, kondisi alam ataupun wabah 

penyakit. 

b. Pengawasan Instrumental (instrumental surveillance) 

 Maksudnya, media memberikan berita atau informasi yang berguna bagi 

masyarakat. Termasuk disini adalah informasi tentang produk-produk baru yang ada 

dipasaran dan juga berita tentang jadwal acara televisi atau film-film yang diputar di 

gedung bioskop. 

7. Fungsi Korelasi 

 Maksud fungsi ini adalah fungsi yang menghubungkan bagian-bagian dari 

masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. Dalam fungsi ini dapat dikatakan bahwa 

peran media massa seebagai penghubung antar berbagai komponen masyarakat.  
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8. Fungsi Pewarisan Sosial 

 Dalam hal ini, media massa berfungsi sebagai pendidik. Meneruskan atau 

mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, pranata, etika dari suatu generasi ke 

generasi selanjutnya. 

 

 E.2 Film  

  Menurut Undang-Undang Film no 8 tahun 1992, film adalah karya cipta seni 

dan budaya yang merupakan media komunikasi pandang dan dengar yang dibuat 

berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan 

video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala 

bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronika, atau proses 

lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan 

dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan atau lainnya. 

 

Film adalah bagian dari masyarakat. Seperti yang dikemukakan Garth Jowett:  

 

“it is more generally agree that mass media are capable of ‘ reflecting’ society 

because they are forced by their commercial nature to provide a level of content 

which will guarantee the widest possible audience”. ( Budi irawanto.1999:13 ) 

 

(lebih gampang disepakati bahwa media massa mampu ‘merefleksikan’ masyarakat 

karena ia didesak oleh hakikat komersialnya untuk menyajikan isi yang tingkatnya 

akan menjamin kemungkinan audience yang luas). 
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  Pengertian Jowett ini menunjukkan, kepentingan komersial justru lebih 

imperative bagi isi media massa ( film ) agar memperhitungkan khalayaknya sehingga 

dapat diterima secara luas. Film adalah refleksi dari realitas yang ada di masyarakat 

kemudian ditampilkan dalam wajah yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan 

sebagai bagian dari mencari keuntungan. Karena film mudah diterima oleh 

masyarakat luas sebagai media penyampaian pesan atau informasi. 

 

E.2.1Jenis-Jenis Film 

 Jenis film atau bisa disebut Genre ada bermacam-macam, berikut beberapa 

genre film menurut karakternya, antara lain: 

1. Action-Laga 

Dalam film yang bertemakan laga ini, biasanya selalu dibumbui dengan 

keahlian setiap tokoh untuk bertahan dalam pertarungan hingga akhir cerita. 

Kunci sukses dari genre film tersebut adalah kepiawaian sutradara untuk 

menyajikan aksi pertarungan secara apik dan detail, seolah penonton terbawa 

dalam ketegangan yang terjadi. 

2. Comedy-Humor 

Genre film ini telah mengandalkan kelucuan sebagai faktor penyajian 

utama. Genre film inilah yang sangat disukai oleh para penonton, karena saat 

melihatnya kita dapat terhibur dan bisa melupakan berbagai masalah yang 

dialami untuk sementara waktu.  Namun, jika seorang sutradara dalam penyajian 

filmnya tidak memperhatikan aktor yang cocok dengan ide cerita dari penulis 

naskah, maka film tersebut bisa terjebak dalam humor yang slapstick, yaitu 

terkesan memaksa penonton untuk menertawakan kelucuan yang dibuat-buat. 

Sebagai kunci suksesnya agar tidak terjadi hal yang seperti itu adalah sang 

sutradara dan assisten sutradara menyiapkan tokoh atau aktor humoris yang 
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sudah dikenal oleh masyarakat untuk memerankan suatu tokoh dalam filmnya, 

layaknya saat menghibur penonton.   

3. Roman-Drama 

Roman-Drama merupakan genre film yang populer dikalangan 

masyarakat penonton film. Khususnya pada kaum perempuan, karena terdapat 

faktor perasaan dan realitas kehidupan nyata yang ditawarkan dengan senjata 

simpati dan empati penonton. Agar dapat mencapai kesuksesan dalam 

menyajikan genre ini adalah dengan mengangkat tema klasik tentang 

permasalahan manusia yang ada disekitar dan tak pernah puas dalam 

mendapatkan suatu jawaban.seperti halnya permasalahan yang mengangkat 

cinta remaja, perselisihan antara menantu dan orang tua, atau juga perjalanan 

manusia untuk mencapai cita-citanya, dan sebagainya. 

4. Mistery-Horror 

Mistery-Horror adalah sebuah genre khusus di dunia perfilman. Genre 

ini cukup mendapatkan perhatian dari para penontonnya, sebab mereka ingin 

mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dunia lain tersebut. Walaupun dalam 

genre ini dapat memunculkan suatu ketegangan dan ketakutan penonton saat 

melihat bentuk dari mahluk lain itu. Kunci kesuksesan dalam genre ini adalah 

terletak pada cara mengemas dan menyajikan visualisasi hantu dan konstruksi 

dramatik skenario. Selain itu, alur cerita juga harus masuk akal sehingga tidak 

ada ganjalan dan sanggahan penonton sesudah pemutaran filmnya. Selain horor 

yang mengandalkan kemunculan hantu.ada juga horor yang menonjolkan 

adegan kekerasan. Film ini disebut sebagai horor slasher film. 
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5. Horor slasher  

Film slasher atau film jagal adalah salah satu jenis film horor, yang 

membuat sebuah plot klise tersendiri yang termasuk seorang pembunuh psikopat. 

Yang memburu dan membunuh korbannya dengan cara-cara yang brutal, biasanya 

dengan megunakan alat-alat tajam seperti, pedang, kapak atau gergaji mesin. Film 

ini tidak mengandalkan sosok hantu sebagai daya tarik tetapi dengan 

mengambarkan kekejaman dan kesadisan pembunuh dalam membunuh korbannya 

 

E.2.2 Film sebagai Media Komunikasi Massa  

 

Film adalah gambar yang bergerak, selain itu juga film sekarang sudah menjadi 

bagian dari masyarakat. Film dikatakan sebagai media komunikasi karena film telah 

memiliki fungsi yang sama dengan komunikasi massa. Film bukan hanya hiburan 

semata. Saat ini film juga sebagai media penyampaian pesan yang efektif kepada 

masyarakat. Film tidak lagi sebagai karya seni semata. Film telah menjadi salah satu 

media komunikasi massa yang efektif untuk penyampaian pesan kepada masyarakat. 

  Film sebagai media komunikasi massa yang didalamnya mengandung 

komponen-komponen komunikasi. Sebagai suatu bentuk komunikasi massa, film 

dikelola menjadi suatu komoditi. Didalamnya terdapat unsur-unsur yang mendukung 

seperti produser, pemain, hingga pengelolaan musik yang sesuai dengan ceritanya. 

Selain itu, dalam membuat film selalu ada pesan-pesan komunikasi yang terwujud 

dalam cerita dan misi yang akan dibawa dalam film tersebut, terangkum dalam bentuk 

cerita yang dibawakan, bisa komedi, horror ataupun drama. 

  Media film sebenarnya memiliki kekuatan lebih dibandingkan media lain dalam 

melakukan representasi terhadap kenyataan. Film hampir tak terbatasi oleh hukum-

hukum ekstrinsik, ketika pembuat film menentukan tema, maka yang membatasinya 
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adalah hukum-hukum instrinsik film itu sendiri. Dalam satu penggunaan, film adalah 

medium komunikasi massa yaitu alat penyampaian berbagai jenis pesan dalam 

peradaban modern ini.   

 

E.3 Kekerasan dalam media film  

 

Film merupakan salah satu media sebagai penyampai pesan kepada penontonya. 

Bukan hanya sebagai media hiburan, film juga bisa mempengaruhi penontonnya. Film 

sekarang banyak di isi dengan tayangan pornografi dan kekerasan sebagai daya tarik 

untuk memikat khalayak. Hal tersebut ternyata cukup efektif untuk menarik penonton. 

Adegan kekerasan dalam film masih sangat sulit di hilangkan, peran lembaga sensor 

film juga sempat diragukan. Karena masih meloloskan beberapa film yang mengandung 

unsur pornografi dan kekerasan. 

Dalam kekerasan terkandung unsur dominasi terhadap pihak lain dalam 

berbagai bentuknya: fisik, verbal, moral, psikologis atau melalui gambar. Penggunaan 

kekuatan, manipulasi, fitnah, pemberitaan yang tidak benar, pengkondisian yang 

merugikan, kata-kata yang memojokkan, dan penghinaan merupakan ungkapan nyata 

kekerasan, logika kekerasan merupakan logika kematian karena bisa melukai tubuh, 

melukai secara psikologis, merugikan, dan bisa menjadi ancaman terhadap intregitas 

pribadi. ( Haryatmoko, 2007: 120) 

Ada beberapa kekerasan yang terjadi di masyarakat. Kekerasan verbal dan  

kekerasan fisik (non verbal). Bentuk kekerasan verbal contohnya seperti melontarkan 

kata-kata dan kritik yang menyakitkan secara berlebihan. Kritik yang berlebihan dapat 

menyebabkan efek yang berkepanjangan. Mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti 

hati seseorang, mengumpat atau mencaci. Kekerasan seperti ini bisa membuat orang 

yang menjadi korban bisa mengalami trauma. Dan bisa menimbulkan dendam. 
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Kekerasan fisik  non-verbal), adalah kekerasan yang bisa melukai tubuh seseorang. 

Banyak orang dalam satu waktu mempunyai hasrat atau keinginan untuk memukul 

orang lain. Kekerasan fisik dapat juga diartikan sebab-sebab dari luka-luka fisik seperti 

luka memar, luka bakar, bekas sayatan atau patah tulang, luka-luka ini dapat disebabkan 

oleh pemukulan, penendangan, gigitan, penusukan oleh benda tajam, dan sebagainya. 

Untuk melakukan kekerasan fisik  berhubungan erat dengan pemuasan emosi seseorang. 

Kekerasan fisik ada yang menggunakan alat atau senjata, ada juga yang tidak  

menggunakan senjata atau alat. Kekerasan fisik lebih mudah diketahui karena hasil dari 

kekerasan fisik dapat terlihat bekas kekerasannya berbeda dengan kekerasan verbal, 

bekas kekerasannya tidak terlihat. 

 

E.4 Horor Slasher 

Salah satu jenis film yang bergenre horor. Berbeda dengan tema horor yang 

mengangkat cerita hantu sebagai daya tarik atau tentang ketakutan seseorang terhadap 

hala-hal gaib. Horor slasher adalah film horor yang bercerita tentang kekejaman dalam 

menyiksa korbannya. Tentang pembunuhan, penyiksaaan kepada korban dengan cara 

brutal dan sadis. Seperti memutilasi korbannya menggunakan gergaji mesin, memakan 

daging korbannya. Horor slasher termasuk film bergenre baru di indonesia. Jarang ada 

sutradara yang mengangkat cerita bergenre horor slasher, kebanyakan hanya horor ynag 

bercerita tentang hantu dan menonjolkan sensualitas pemainnya. 
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F. DEFINISI KONSEPTUAL 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti 

terhadap variabel-variabel ( konsep ) yang hendak diukur, diteliti, dan digali datanya.   

( Hamidi,2007:141 ). 

F.1 Film  

 Film sebagai media komunikasi massa yang didalamnya mengandung 

komponen-komponen komunikasi. Sebagai suatu bentuk komunikasi massa, film 

dikelola menjadi suatu komoditi. Didalamnya terdapat unsur-unsur yang mendukung 

seperti produser, pemain, hingga pengelolaan musik yang sesuai dengan ceritanya. 

Selain itu, dalam membuat film selalu ada pesan-pesan komunikasi yang terwujud 

dalam cerita dan misi yang akan dibawa dalam film tersebut, terangkum dalam bentuk 

drama, action, komedi dan horor.  

F.2 Kekerasan 

Menurut Francois Chirpaz kekerasan adalah kekuatan yang sedekimian rupa dan 

tanpa aturan yang memukul dan melukai baik jiwa maupun badan, kekerasan juga 

mematikan entah dengan memisahkan orang dari kehidupannya atau dengan 

menghancurkan dasar kehidupannya. Melalui penderitaan atau kesengsaraan yang 

diakibatkannya, kekerasan tampak sebagai representasi kejahatan yang diderita 

manusia, tetapi bisa juga ia lakukan terhadap orang lain. ( Haryatmoko, 2007: 120 ) 

Kekerasan yang dilakukan kepada orang lain bisa berupa kekerasan verbal 

atapun kekerasan non verbal. Kekerasan verbal bisa berupa cacian, makian atau kata-

kata negatif yang bisa menyakiti hati seseorang. Sedangkan kekerasan non verbal 

kekerasan yang melukai tubuh seseseorang.  
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G. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode 

analisis isi. Analisis isi merupakan metode yang digunakan untuk meriset atau 

menganalisis isi komunikasi secara sistematik, objektif dan kuantitatif. ( Rahmat 

Kriyantono, 2006:130 ) 

 

G.1.Tipe Penelitian  

Tipe penelitian ini adalah pendekatan deskriptif karena dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif peneliti bisa menguraikan isi yang terdapat dalam film secara 

cermat dan akurat. Selain itu juga untuk mempermudah dalam melakukan penelitian 

dan membuat ringkasan secara ringkas dan objektif.  

 

G.2 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian ini adalah film Rumah Dara  karya The MO Brother. 

Dengan isi film yang mengandung adegan kekerasan. Ruang lingkup ini berfungsi 

untuk membatasi obyek penelitian yang akan diteliti dan mempermudah dalam 

pengelompokan kategori. 

 

G.3 Unit Analisa dan Satuan Ukur   

Unit analisa adalah sesuatu yang akan dianalisis.. Dalam penelitian ini peneliti 

akan menggunakan unit analisis scene dalam film berjudul Rumah Dara Karya The MO 

Brother. Namun, tidak semua scene yang diteliti, melainkan hanya beberapa scene 

dianggap peneliti sesuai dengan kategorisasi yang telah dibuat. Satuan ukur yang 

digunakan adalah frekuensi kemunculan struktur kategori dalam tiap scene yang 

memiliki satuan detik. 
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G.4 Struktur Kategori 

Validitas metode analisis isi dan hasil-hasilnya sangat bergantung pada kategori-

kategorinya. Penelitian ini diarahkan pada setiap adegan yang mengandung unsur 

kekerasan, yang terdapat dalam penelitian film Rumah Dara. Pada penelitian ini peneliti 

membatasai kategorisasi karena tidak semua scene bisa dijadikan sampel hanya 

beberapa scene yang dianggap mewakili tema penelitian ini. Baik itu berupa dialog, 

maupun adegan yang ada dalam film Rumah Dara. Dapat dijelaskan struktur 

kategorisasi sebagai berikut: 

 

1. Kekerasan Verbal  

Adalah segala sesuatu yang diucapkan untuk melukai perasaan orang  lain, yang 

bisa berupa percakapan antar tokoh yang mengarah pada ucapan cacian, maupun 

ancaman. Berupa kekerasan dalam bentuk kata-kata kasar. Seperti mengumpat 

ataupun ucapan mengancam yang ada dalam adegan film. 

Sedangkan indikator yang akan digunakan sebagai indikasi adanya sebuah 

tindak kekerasan secara verbal adalah sebagai berikut : 

a. Ucapan  mengancam  

  Ucapan yang bersifat menakut-nakuti orang lain agar mau menuruti 

kemauannya atu menyatakan niat untuk melukai orang lain. 

Contoh: mengancam akan membunuh atau mencelakai seseorang apabila 

tidak menuruti keinginannya. 

b.  Ucapan menghina 

Ucapan yang melukai atau menyakiti orang lain secara langsung dan 

terang-terangan, berbicara dengan nada tinggi, kata-kata bersifat negatif, 

memandang reandah orang lain. 
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Contoh: membentak seseorang, menghina menggunakan kata-kata yang tak 

patut diucapkan seperti: pelacur. 

c. Ucapan menggoda atau merayu 

Ucapan yang secara sengaja diucapkan untuk seseorang agar mau menuruti 

keinginnannya. 

Contoh: menggoda dengan ajakan agar mau dicium 

d. Ucapan  Menggertak 

Mengucapkan kata-kata dengan nada tinggi agar orang takut. 

Contoh: menyuruh orang berdiri dari kursinya dengan berbicara dengan 

nada tinggi. 

2. Kekerasan non Verbal 

Tindakan atau perbuatan yang melukai orang lain secara fisik seperti memukul, 

menendang, mengigit, menusuk, memotong anggota tubuh dan sebagainya. 

Adapun indikator yang akan digunakan sebagai indikasi adanya sebuah tindak 

kekerasan secara fisik adalah sebagai berikut : 

a. Kekerasan non verbal yang tidak menggunakan senjata atau benda 

Kekerasan yang dilakukan tidak memakai senjata untuk melukai, seperti 

memukul, menendang atau menggigit. 

Contoh: menendang tubuh, atau memukul wajah musuh. 

b. Kekerasan non verbal yang menggunakan senjata atau benda 

Kekerasan yang dilakukan menggunakan benda atau senjata untuk melukai 

atau membunuh. Seperti menggunakan botol minuman, pedang, pisau, 

pistol ataupun gergaji mesin. 

Contoh: memotong tangan dengan menggunakan pisau atau pedang, 

memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman. 
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G.5 Teknik Pengumpulan Data dan analisis data 

Dalam penelitian ini menggunkan teknik pengumpulan data melalui 

dokumentasi yaitu dengan cara memutar VCD film Rumah Dara karya The MO 

Brother dan melihat film tersebut secara keseluruhan. Dan melakukan pemilihan 

scene yang sesuai dengan yang akan diteliti, bukan hanya adegan tetapi juga dialog 

antar pemain. Selain itu juga mencari beberapa bagian data dengan kepustakaan yang 

ada, baik berupa buku atau mencari melalui internet. Data primer yang telah didapat 

serta diklasifikasikan selanjutnya dimasukkan ke dalam lembar koding untuk 

memberikan penilaian berdasarkan struktur kategori yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Table 1 

Contoh Lembar Koding 

 

Scene Detik Kategori 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 

        

        

        

        

 

Keterangan : 

A1: Ucapan mengancam 

A2: Ucapan menghina 

A3: Ucapan Menggoda atau merayu 
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A4: Ucapan Menggertak 

A5: Kekerasan dengan tidak menggunkan senjata 

A6: Kekerasan dengan menggunakan senjata 

 

 

Dari data yang telah dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam tabel 

distribusi frekuensi untuk mempermudah perhitungan guna mengetahui banyaknya 

distribusi frekuensi. 

 

 

Tabel 1.1 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi Kategori kekerasan verbal 

 

Kategori Frekuensi Prosentase 

Ucapan mengancam   

Ucapan Menghina   

Ucapan menggoda 

atau merayu 

  

Uacapan 

Menggertak 

  

Jumlah   
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Tabel 1.2 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi Kategori kekerasan fisik 

 

Kategori Frekuensi Prosentase 

Kekerasan fisik 

memakai benda 

atau senjata 

  

Kekerasan fisik 

tidak memakai 

benda atau senjata 

 

  

Jumlah    

 

 

G.7 Uji Reabilitas 

Reabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana seluruh alat pengukur 

yaitu kategorisasi dapat dipercaya atau diandalkan apabila dipakai lebih dari satu kali 

pengukuran. Reabilitas dilakukan dengan cara mendokumentasikan lebih dahulu ke 

dalam lembar koding sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Setelah itu, peneliti 

menggunakan koder untuk membantu uji reabilitas terhadap kategorisasi dengan cara 

sama yang dilakukan peneliti. Dari hasil reabilitas akan diketahui beberapa yang 

disetujui dari hasil yang diperoleh peneliti dan koder. Hasil pengkodingan dari peneliti 

dan koder akan dihitung dengan formula dari Holsty (1969) untuk menentukan reabilitas 

data nominal. 
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CR = 
21

2

NN

M
 

Keterangan: 

CR =  Coeficient Reliability  

M =  Jumlah pernyataan yang disetujui peneliti dan pengkoding 

N1, N2 =  Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh peneliti dan    pengkoding. 

 

  Dari hasil Coeficient Realibility, Observed Agreement (persetujuan yang 

di peroleh dari penelitian), kemudian untuk memperkuat hasil uji realibilitas, 

tentunya dengan persetujuan para koder, hasil yang diperoleh dari rumus diatas 

kemudian dihitung kembali dengan menggunakan rumus Scoot (1955) sebagai 

berikut: 

 

Pi = 
)%1(

)%(%

reementExpectedAg

reementExpectedAgreementObservedAg
 

 

 

Keterangan: 

Pi =  Nilai keterandalan 

Observed agreement = Persentase persetujuan yang ditemukan dari pernyataan 

yang disetujui antar pengkode ( Nilai CR) 

Expected agreement = Persentase persetujuan yang diharapkan  

 

  Apabila tingkat kesepakatan 0,75 atau lebih, maka data yang diperoleh 

dinyatakan reliable. 

 


