
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Komunikasi merupakan kebutuhan yang penting bagi kelangsungan hidup 

manusia. Dikatakan demikian karena dalam kehidupan manusia, komunikasi 

menjadi alat yang membantu dalam segala kegiatan yang ada. Begitu cepatnya 

perkembangan  teknologi komunikasi dewasa ini, yang tanpa disadari dapat 

membawa perubahan sosial yang sangat besar terhadap kehidupan umat manusia. 

Media massa adalah salah satunya. Media massa seperti internet, film, radio, 

televisi dan lain-lain telah menjadi kebutuhan dan mempunyai peran yang sangat 

penting bagi kehidupan masyarakat dalam menyampaikan pesan maupun kritik 

sosial. Selain menjadi sumber dominan bagi masyarakat dan kelompok secara 

kolektif untuk memperoleh gambaran dan citra realitas, media massa juga 

memberikan segala informasi dan hiburan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Demikian pentingnya media massa bagi masyarakat (McQuail, 1996:3). 

Sebagai salah satu bentuk media massa, film dipandang mampu memenuhi 

permintaan dan selera masyarakat akan hiburan dikala penat menghadapi aktivitas 

hidup sehari-hari. Dalam pandangan McQuail, film berperan sebagai sarana baru 

yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang menyajikan cerita, peristiwa, 

musik, drama, humor dan teknis lainnya kepada masyarakat umum. Kehadiran 

film sebagian merupakan respon terhadap “penemuan” waktu luang diluar jam 
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kerja dan jawaban terhadap kebutuhan menikmati waktu senggang secara hemat 

dan sehat bagi seluruh anggota keluarga. 

Dalam pandangan Dennis McQuail (1996:13), film berperan sebagai 

sarana baru yang digunakan untuk menyebakan hiburan yang menyajikan cerita, 

peristiwa, musik, drama, humor dan sajian teknis lainnya. Film sebagai salah satu 

media massa merupakan media hiburan yang sangat berpengaruh dibandingkan 

dengan keberadaan radio dan surat kabar. Hal ini dikarenakan kekuatan audio 

visual dalam film dapat mempengaruhi emosi penonton seperti menangis, tertawa, 

marah, sedih dan lain-lain. 

Selain itu Film merupakan salah satu bentuk media massa yang mampu 

menggambarkan kehidupan dengan mengangkat masalah sosial dalam 

masyarakat. Persoalan sosial tersebut merupakan tanggapan atau respon para 

pembuat film terhadap fenomena pernasalahan masyarakat yang ada 

disekelilingnya, sehingga dapat dikatakan bahwa seorang pembuat film (sineas) 

tidak bisa lepas dari pengaruh sosial budaya masyarakatnya. Latar sosial budaya 

tersebut terwujud dalam tokoh-tokoh yang dikemukakan, system kemasyarakatan, 

adat istiadat, pandangan masyarakat, kesenian dan adegan serta benda-benda 

kebudayaan yang terungkap dalam sebuah karya film buatannya. 

Film juga mempunyai segmen dalam pengambilan dan penyampaian pesan 

terhadap khalayak yang melihatnya, yakni para pembuat film sudah 

memperkirakan pesan apa yang harus di dapat bagi para penonton setelah melihat 

film tersebut, sesuai dengan keinginan dan kepentingan para sineas dalam 

memproduksi filmnya, seperti unsur tentang budaya, sosial, politik, psikologi 

bahkan sebuah kritik sosial dan lain sebagainya, yang menarik atau dapat 
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merangsang imajinasi penonton, meskipun terkadang pesan yang diharapkan tidak 

sesuai atau hanya mendekati sesuai keinginan para sineas film dalam 

penyampaianya terhadap penonton. Karena dalam salah satu teori Melvin D. 

Defleur tentang teori perbedaan individu menyatakan, “bahwa manusia sangat 

bervariasi dalam organisasi psikologinya secara pribadi. Respon individu terhadap 

pesan yang diterima di ubah oleh tatanan psikologinya. Jadi efek dari pesan media 

massa itu menjadikan tidak seragam, tetapi menjadi beragam. Jika film itu di teliti 

secara mendalam, mengenai pesan apa yang sebenarnya di inginkan para sineas 

film terhadap khalayak, maka pesan itu akan dapat dipahami baik secara teoritis 

maupun bukti ilmiahnya, yang memungkinkan bagi para pelaku dan para 

penikmat film memilki tujuan dan harapan yang sama atas pesan apa yang 

sebenarnya di lihat dan dinikmati dalam sebuah film, sehingga dapat merubah 

sedikitnya pada perilaku atau pada kehidupan sosial yang sangat beragam sesuai 

dengan yang dikehendaki para sineas film tersebut. 

Kritik sosial dapat disampaikan melalui media komunikasi massa, seperti 

pada media film, karena dalam sebuah film, paling tidak memiliki sebuah pesan 

tertentu dalam pembuatanya, baik pesan tersebut bersifat verbal maupun non 

verbal sesuai dengan jenis film yang di ciptakan oleh para pembuatnya (sineas). 

Seseorang memahami keindahan, memahami nilai rasa serta bagaimana nilai rasa 

itu dapat dimodifikasikan seseorang yang tengah menikmati karya film, serta 

bagaimana pengarang mengaktualisasikan nilai itu dalam karyanya bersamaan 

dengan sikapnya di samping unsur-unsur yang menyertainya. Kekuatan itulah 

yang menyebabkan sebuah film memiliki kekuatan komunikasi literer. 

Dengan demikian akan dihasilkan film yang merupakan perwakilan 
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perasaan pembuatnya yang merupakan pendokumentasian peristiwa-

peristiwa yang terjadi di sekitar pembuat film (sineas). 

Dalam dunia gerakan sosial, belakangan ini film juga semakin banyak 

digunakan sebagai sarana edukasi maupun provokasi. Termasuk di dalamnya film 

berguna untuk mengkritik masalah-masalah sosial. Namun demikian, film tentu 

saja bukan sekadar memindahkan bahasa tutur dan teks ke dalam gambar. Film 

agar efektif menyampaikan pesan-pesan kritikan-nya membutuhkan kepekaan 

menangkap kegelisahan sosial dan kemampuan dramatisasi visual yang padu. 

Media film sebenarnya memiliki kekuatan lebih dibandingkan media lain 

dalam melakukan representasi terhadap kenyataan. Jurnalisme mungkin mendaku 

kerjanya pada realitas, tetapi jurnalisme dikendalikan oleh prinsip kelayakan 

berita yang memenggal realitas itu dalam satuan-satuan kelayakan berita tersebut. 

Sedangkan film nyaris tak terbatasi oleh hukum-hukum ekstrinsik seperti itu. 

Ketika pembuat film memilih sebuah tema, maka yang membatasinya adalah 

hukum-hukum intrinsik film itu sendiri. Dengan pilihan yang nyaris sama luasnya 

dengan kehidupan itu sendiri, film punya kemungkinan yang tak terbatas. Salah 

satu kemungkinan itu adalah menangkap apa yang ada di masyarakat tempat sang 

pembuat film itu hidup dan menurunkannya dengan cara bercerita yang sesuai. 

Faktor inilah yang mendorong media film di Indonesia untuk 

menyumbang pertukaran wacana kemasyarakatan yang penting, termasuk 

melakukan kritik sosial. Karena persoalan bangsa ini sedemikian banyak dan para 

pembuat film selayaknya tak menutup mata begitu saja terhadapnya. Tak banyak 

film Indonesia yang mampu menangkap persoalan di balik permukaan, apalagi 

mengangkat kritik yang tajam. Dari sisi ini, film Indonesia sempat berada pada 
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titik terendah ketika film-film yang diproduksi adalah film dengan tema seks 

seperti Ranjang Ternoda, Gairah Malam, Limbah Asmara, yang pada dasarnya 

meniru film-film porno komersial. Peniruan itu tampak pada dua ciri: miskinnya 

plot dan hubungan seks antar tokoh untuk mengakhiri adegan. Selanjutnya setelah 

gairah membuat film bangkit lagi lima tahun terakhir, film-film yang diandalkan 

adalah film horor dan percintaan remaja yang tak mempersoalkan kenyataan yang 

mereka hadapi. Hal ini ironis mengingat kondisi politik yang kini relatif bebas 

untuk berekspresi. Para pembuat film bagai tak menyambut kondisi ini dengan 

memberi sumbangan yang lebih signifikan untuk kehidupan masyarakat yang 

lebih luas. Kebanyakan film lebih berorientasi mengejar keuntungan dan 

mengambil jalan mudah dalam mengungkapkan tema dan mencari cara tutur yang 

baru. Beberapa film seperti Marsinah karya Slamet Rahardjo, Catatan Akhir 

Sekolah karya Hanung Bramantyo atau Virgin karya Hanny Saputra mencoba 

memberikan semacam komentar terhadap kenyataan yang mereka lihat. Namun 

mereka belum melakukan kritik yang tajam dan langsung, masih sebatas melihat 

kenyataan sebagai sesuatu yang tidak ideal dan masih terbatas menjadi semacam 

komentar sosial, social commentary. 

Pada kesempatan inilah film “Kentut” muncul sebagai sesuatu yang 

penting. Pembuat film ini dengan sadar melakukan sindiran terhadap gaya 

politikus kita saat ini dalam melakukan aktivitas kampanye pemilu nya, selain itu 

aspek sosial, budaya dan kesenjangan-kesenjangan sosial lainnya yang biasa dapat 

ditemukan di dalam realitas kehidupan selama masih berbangsa, bernegara dan 

bertanah air Indonesia menjadi topik pembicaraan utama dalam “Kentut”, sebuah 

film arahan sutradara Aria Kusumadewa yang menjadi karyanya setelah 
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memenangkan status sebagai Sutradara Terbaik dalam ajang Festival Film 

Indonesia 2009 lewat film Identitas (2009). Seperti halnya Identitas (2009), ada 

begitu banyak nada-nada satir yang dapat ditemukan dalam cara penceritaan sang 

sutradara pada film “Kentut” ini. Hanya saja, kali ini terlihat lebih santai dalam 

bercerita. dikemas dalam bungkusan komedi dan dibumbui dengan kritik sosial 

terhadap kondisi bangsa. Dengan alur cerita yang mengalir ringan dari deretan 

dialog yang disampaikan para karakter di film ini. 

Film “kentut” ini bercerita tentang persaingan dua kandidat yang sedang 

berusaha memperebutkan kursi Bupati di Kabupaten Kuncup Mekar, Patiwa 

(Keke Soeryo), salah satu kandidat Bupati, harus menjalani operasi medis akibat 

dada kanannya tertembak saat berkampanye. Pasca operasi, Patiwa tetap harus 

menjalani perawatan serius di Rumah Sakit, karena dia harus menunggu hingga 

keluarnya kentut. Kentut yang semula dianggap remeh, seketika menjadi 

persoalan penting dan melibatkan banyak pihak. Sementara hari pemilihan kursi 

Bupati tidak lama lagi. Kepanikan menimbulkan konflik besar antara pihak rumah 

sakit dengan tim sukses Patiwa yang dipimpin perempuan cerdas nan jelita 

bernama Irma (Ira Wibowo). 

Situasi ini dimanfaatkan oleh kandidat lawan bernama Jasmera (Deddy 

Mizwar) yang selalu tampil berapi-api untuk mendapatkan simpati 

masyarakat. Jasmera bersama Delarosa (Iis Dahlia) penyanyi dangdut yang 

fenomenal sebagai pasangan Cawabup, selalu meneriakkan slogan anti 

kemunafikan dan memiliki program-program kampanye kontroversial serta 

cenderung nyeleneh. Untuk memperlambat keluarnya kentut Patiwa, maka 
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Jasmera meminta bantuan paranormal, dengan harapan agar Patiwa dinyatakan 

berhalangan tetap, hingga tidak dapat mengikuti putaran kedua. 

Rumah Sakit berubah suasananya. Dokter Kepala, Satpam, dan seluruh 

karyawan rumah sakit semakin kelabakan dengan munculnya para pemburu berita 

dan beragam kelompok agama. Mereka berkumpul untuk berdoa bagi kesehatan 

Patiwa, dengan seremoni yang berbeda satu sama lainnya. Situasi Rumah Sakit 

tidak lagi nyaman, karena mendadak berubah menjadi ruang politik. Menjadi 

ruang harapan bagi kepentingan banyak orang. Akhirnya kentut menjadi idola. 

Dari pandangan peneliti film ini sudah berhasil menjawab kegelisahan 

mengenai keberadaan karya film yang seharusnya bicara kritis tentang kondisi 

bangsa. Di tengah gencarnya film nasional bernuansa horor dan hantu tak 

bermutu. Film ini setidaknya telah berani menghadirkan sikap kritis itu dalam 

setiap adegan dan dialog satir nya yang tidak hanya tajam dan mengena tapi juga 

tegas, namun tetap tidak melupakan salah satu unsur penting dalam sebuah film 

yakni untuk menghibur penontonnya. Hal ini dibuktikan dari pemilihan genre 

komedi sebagai alur dalam cerita film ini. Selain itu film ini tidak berorientasi 

mengejar keuntungan seperti kebanyakan film yang beredar yang hampir tidak 

memperhatikan nilai edukatif sebuah film,  hal ini bisa dilihat dari update data 10 

Film Indonesia peringkat teratas dalam perolehan jumlah penonton pada tahun 

2011 berdasarkan tahun edar film (dalam http://filmindonesia.or.id/movie/ 

viewers), dimana film yang menduduki peringkat 10 besar masih didominasi film 

yang bertemakan dijalur primer, seperti drama percintaan dan horor. Berikut 

peringkat 10 besar perolehan penonton terbanyak pada film yang beredar pada 

tahun 2011: 
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1. Surat Kecil Untuk Tuhan - 748.842 penonton 

2. Arwah Goyang Karawang - 727.540 penonton 

3. Hafalan Shalat Delisa  639.703 penonton 

4. Poconggg Juga Pocong - 620.920 penonton 

5. Get Married 3 - 563.942 penonton 

6. Tanda Tanya - 552.612 penonton 

7. Di Bawah Lindungan Ka'bah - 520.267 penonton 

8. Purple Love - 503.133 penonton 

9. Tendangan dari Langit - 491.077 penonton 

10. Catatan Harian Si Boy - * 450.000 penonton 

* = Perkiraan jumlah penonton hasil kombinasi data dari berbagai sumber. 

(Sumber data: PPFI, Blitzmegaplex, produser film dan sumber-sumber lainnya) 

 Data tersebut membuktikan bahwa film ”Kentut” tidak berorientasi 

mengejar keuntungan semata, sang sutradara lebih memilih mengangkat tema 

diluar jalur film primer, yang salah satunya tentang film yang bertemakan 

kehidupan sosial politik yang notabene merupakan film yang jarang diproduksi di 

dunia perfilman Indonesia, dengan harapan akan menjadi sebuah kontrol sosial 

terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik 

mrnuju harmonisasi sosial. 
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Dari sinilah peneliti tertarik untuk meneliti film ini karena dalam film ini 

juga peneliti anggap mengandung banyak kritik sosial yang bersifat membangun 

untuk kesejahteraan hidup sosial masyarakat dalam berbangsa dan bernegara 

untuk menuju harmonisasi sosial, yakni terciptanya keseimbangan-keseimbangan 

sosial dalam hidup masyarakat sosial, melalui kritik-kritik sosial yang 

digambarkan dalam film ini. Karena pada dasarnya sebuah film selalu 

mempengaruhi dan membentuk masyarakat melalui muatan-muatan pesannya 

(Sobur, 2003:127). Seperti yang di ungkapkan oleh Plt Dirjen Nilai Budaya, Seni 

dan Film Ukus Kuswara (dalam http://id.berita.yahoo.com/mahfud-md-tonton-

film-kentut-234213081.html) yang menyatakan bahwa Kementerian Kebudayaan 

dan Pariwisata sangat mendukung film tersebut. Berikut kutipan pernyataan nya: 

"Kami sangat mendukung film-film yang mengandung kritikan 

membangun dan juga memberikan solusi-solusi bagi kondisi bangsa,". 

Ukus juga mengatakan film tersebut mengajarkan kepada masyarakat 

untuk selalu berpikir positif. 

Disamping itu, pertimbangan lain yang memperkuat alasan peneliti 

menjadikan film ini sebagai objek kajian dalam penelitian ini yaitu diperolehnya 

penghargaan berupa piala citra yang diterima oleh Adityawan Susanto selaku 

penata suara dalam film ini dalam nominasi penata suara terbaik, mengingat 

tanggal edar film ini yang baru di rilis pada tanggal 1 Juni 2011 lalu. Hal ini 

menarik minat peneliti untuk mengkaji memfokuskan penelitian ini terhadap film 

ini, untuk mengetahui seberapa besar frekuensi kemunculan kritik sosial yang 

muncul pada setiap scene dalam film tersebut dengan metode analisis isi, 

menggunakan system koding yang akan dibantu oleh dua orang koder untuk 
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kemudian hasil koding tersebut di hitung dengan rumus Holsty serta akan di 

perkuat oleh formula Scoot. Sehingga diharapkan bisa di uraikan secara obyektif 

dan ilmiah tentang kritik sosial yang terdapat dalam film “Kentut” ini. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud mengetahui 

seberapa besar frekuensi kemunculan pesan kritik sosial dalam film “Kentut”?. 

C. Tujuan 

Adapun tujuan di adakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis 

seberapa besar frekuwensi kemunculan kritik sosial dalam film “Kentut” dengan 

menggunakan analisis isi. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan 

referensi bagi kajian ilmu komunikasi khususnya konsentrasi Audio Visual 

dalam hal memahami tentang kritik sosial yang terkandung dalam sebuah 

pesan yang disampaikan dalam produk Audio Visual. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini secara tidak langsung diharapkan dapat menjadi salah satu 

referensi maupun acuan para pembuat film dalam menuangkan karyanya. 
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