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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

Kemajuan  teknologi yang kian berkembang mengakibatkan sernakin pesat pula 

perkembangan intelektualitas masyarakatnya, hal ini bersifat positif dan meningkatkan 

sumberdaya 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 pesat. 

Film juga menjadi media yang banyak disusupi tutorial bagaimana rnenghabisi 

lawan, bagaimana menghilangkan  jejak dan banyak lagi teknik-teknik kejahatan yang 

secara tidak sadar ditayangkan oleh film. 

Media televisi  merupakan salah satu media yang paling lengkap fiturnya, serta 

media yang paling terupdate. Dengan kemajuan teknologi serta zaman yang semakin 

modern, masyarakat tentunya tidak dapat berpaling dari mewabahnya vurus menonton. 

Seperti ada istilah yang berbunyi,”televisi menghibur sampai mati”. ini semua merupakan 

dampak dari globalisasi media massa yang prosesnya itu terjadi secara natural. 

Kerusakan moral dan akhlak anak-anak bangsa kini telah meluas. Anak-anak 

merupakan penerus bangsa ini kedepannya, merekalah kelak yang akan memimpin serta 

membimbing kehidupan bangsa ini dalam melewati berbagai dampak buruk dari 

globalisasi. Namun harapan bangsa kini mulai tumbang seiring dengan makin pesatnya 

perkembangan teknologi modern. Diusia dini, anak-anak telah disuguhi dengan berbagai 

hal yang merusak moral dan akhlak mereka. Salah satu contohnya yaitu dengan 
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perkembangan tayangan yang mengatasnamakan hiburan akan – anak, namun nyatanya 

berisi berbagai hal buruk.tayangan-tayangan tersebut adalah film kartun. Mereka yang 

masih berusia dini, pikiran dan tingkah laku mereka masih polos serta masih dalam tahap 

pertumbuhan, dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk dapat menjerumuskan mereka. 

Film kartun yang sampai saat ini masih didominasi produsen Jepang dan Amerika 

Serikat ini selain mengandung unsur hiburan juga mengandung unsur pendidikan, 

meskipun kadang terselip unsur permusuhan dan kekerasan. Dua hal yang senantiasa kita 

hindarkan pengaruhnya bagi anak-anak. anak-anak sebagai konsumen terbesar film 

kartun jika dibiarkan bebas biasanya akan semakin cinta pada film kartun bahkan sampai 

melupakan sebagian besar waktunya untuk belajar dan membantu bekerja. Yang lebih 

memprihatinkan setelah selesai menonton film kartun mereka tidak dapat menangkap 

pesan moral dari film tersebut, yang membekas di benak mereka justru unsur negatifnya 

saja. Misalnya tokoh jagoannya, aksi pukul, bicara kasar/keras, pertengkaran dan 

kekerasan lainnya yang dikemas secara lucu dan menggelikan.Tak jarang mereka 

menirukan aksi-aksi tokoh kartunnya. 

Film naruto adalah salah satu dari sekian banyak film anak-anak yang sangat jelas 

unsur kekerasannya. Sosok naruto itu sendiri adalah sosok tokoh yang menjadi pemeran 

utama pada film yang berjudul naruto.film ini banyak digemari mulai dari kalangan anak-

anak sampai dewasa pun menyukai film ini itu karena alur cerita yang menarik dan 

berbagai macam tokoh yang selalu dimunculkan dengan ciri khas yang berbeda-beda dan 

menarik.sayangnya ada kekurangan dalam film ini yaitu mengenai kekerasan.adegan 

kekerasan ini dapat dilihat dari cerita dimana setiap ada permasalahan selalu diselesaikan  

dengan menggunakan duel/pertarungan satu lawan satu bahkan berkelompok, sedangkan 
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yang kita tau film naruto tersebut ditujukan untuk kalangan anak-anak yang seharusnya 

lebih bersifat pendidikan bukan kekerasan. 

Salah satu contoh nyata yang terjadi dilingkungan masyarakat adalah tayangan 

film kartun Naruto di televisi swasta nasional disinyalir menjadi penyebab Kematian 

Revino Siahaya, anak berusia 10 tahun, yang bunuh diri akibat meniru gaya dalam film 

kartun Naruto. Kasus mengenaskan di Semarang Jawa Tengah pada awal tahun 2008 ini 

dalam proses Investigasi Komisi Penyiaran Indonesia(KPI). Terlepas dari ada atau tidak 

adanya pengaruh Naruto terhadap kematian Revino, kasus ini memperlihatkan kembali 

kepada publik luas betapa tayangan film kartun memiliki pengaruh buruk terhadap 

perilaku anak.Catatan itu menjadi penting diangkat karena selama ini masyarakat 

cenderung memandang film kartun merupakan komsumsi aman untuk anak. Padahal, 

banyak film kartun yang isinya dominan nilai negatif dengan menekankan tokoh kartun 

menyelesaikan persoalan dengan cara-cara kekerasan. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat 

dalam penelitian ini adalah  

1. Kekerasan apa saja yang  muncul pada serial film “ Naruto season 1, Episode 4-

5 “. 

2. Seberapa banyak frekuensi kemunculan dalam serial film “ Naruto season 1, 

Episode 4-5 “.  

3. Bagaimana perbandingan dari Episode 4-5 mengenai bentuk-bentuk kekerasan. 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengungkap macam-macam kekerasan pada serial  film “ Naruto season 1, 

Episode 4-5 “, 

2. Mengetahui frekuensi kemunculan kekerasan  dalam  serial film “ Naruto 

season 1, Episode 4-5 “.  

3. Akan ada perbandingan dari Episode 4 dan 5 pada serial film “ Naruto season 1. 

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Manfaat  Akademis : 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu wawasan atau 

pengetahuan baru bagi pembaca tentang pembahasan yang ada dan diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, di Jurusan Ilmu Komunikasi, 

khususnya konsentrasi Audio Visual tentang kajian kekerasan dalam film 

kartun. 

2.  Manfaat Praktis : 

Dapat memberikan informasi tentang adanya unsur kekerasan  yang ada dan 

macam-macam bentuk kekerasan dalam serial naruto season 1, episode 4-5. 

 

 

 

 

 


