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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan industri perfilman di Indonesia mempunyai sisi kemajuan 

yang sangat pesat. Saat ini dunia perfilman di Indonesia sudah mampu 

menunjukkan keberhasilannya dalam menyajikan film yang lebih dekat dengan 

budaya bangsa Indonesia, seperti ragam Bahasa khas daerah tertentu. Sebagai 

media massa, film digunakan sebagai media yang merefleksikan realitas, atau 

bahkan membentuk realitas. Cerita yang disajikan sebuah film dapat berbentuk 

fiksi dan non fiksi.  Film memiliki karakter yang special karena bersifat audio dan 

visual.  Karakter ini menjelaskan bahwa film menggunakan lebih dari satu indra 

untuk menikmatinya.  Film juga menjadi media yang sangat unik karena dengan 

karakter yang audio-visual film mampu memberikan pengalaman dan perasaan 

yang special kepada penonton, penonton juga bisa terbawa ke dalam film bersama 

alur cerita yang dihadirkan ketika menyaksikan gambar-gambar bergerak, 

berwarna, dan bersuara. 

Media film sangat digemari oleh banyak orang karena bisa dijadikan untuk 

hiburan, hobi ataupun sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan. 

Perubahan dalam industri perfilman, jelas nampak pada teknologi yang 

digunakan. Jika pada awalnya, film berupa gambar hitam putih, bisu dan sangat 

cepat, kemudian berkembang hingga sesuai dengan sistem pengelihatan mata kita, 
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berwarna dan dengan segala macam efek-efek yang membuat film lebih dramatis 

dan terlihat lebih nyata. 

Perkembangan perfilman di Indonesia cukup banyak film-film yang 

menggunakan kata-kata kasar atau umpatan sebagai dialog, salah satunya sebagai 

strategi sutradara untuk menarik minat penonton sebagai jurus kelucuan, tanpa 

mengedepankan aspek-aspek nilai moral sedangakan film yang dimuati itu rata-

rata bergenre drama yang banyak diminati oleh kalangan generasi muda saat ini. 

Seperti diantaranya film Punk In love karya Ody C Harahap dan Tendangan Dari 

Langit karya Hanung Bramantyo. Dalam film tersebut banyak menggunakan kata-

kata kasar atau umpatan seperti “jancok”, “asu”, “jangkrik”, “raimu”, 

“matamu”, “bajingan”, “goblok” dan lain sebagainya. 

Film Tendangan Dari Langit mengambil lokasi di  Gunung Bromo dan 

sebagian di Malang, dialog atau Bahasa yang digunakan film tersebut tidak 

sepenuhnya menggunakan Bahasa Indonesia melainkan diselipkan Bahasa  khas 

Jawa Timuran. Film yang bergenre drama pendidikan ini menyajikan sebuah 

kegigihan anak Desa dengan jiwa Nasionalisme yang pantang menyerah demi 

meraih cita-cita menjadi pemain sepak bola terkenal, juga di bumbui tentang 

persahabatan, asmara, humor, sampai kritik sosial tentang bobroknya sepak bola 

di Indonesia. Namun dalam film tersebut juga terdapat kandungan umpatan kata 

kasar Bahasa Jawa yang mengganggu dan mudah di contoh oleh remaja dan anak-

anak. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengangkat tema kandungan kata umpatan 

kasar Bahasa Jawa dalam film Tendangan Dari Langit. 
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Penghargaan yang di peroleh film Tendangan Dari Langit yaitu pemenang 

Piala Citra di Festival Film Indonesia dengan kategori pengarah artistik terbaik, 

kategori unggulan penghargaan piala citra dengan sutradara terbaik yaitu Hanung 

Bramantyo. Film tersebut sangat cocok untuk disaksikan oleh orang tua ataupun 

remaja terutama anak-anak untuk menumbuhkan jiwa Nasionalisme agar tidak 

pantang menyerah untuk menggapai cita-cita dan agar temotivasi semangat 

pendidikan, namun peran orang tua sangat penting agar mendampingi anak 

mereka saat menyaksikan film tersebut agar tidak meniru hal-hal negatif yang 

terkandung dalam film tersebut seperti umpatan kata kasar. 

Salah satu kata kasar atau umpatan yang sering diucapkan adalah kata 

“jancok” kata ini banyak digunakan pada masyrakat Jawa Timur, kata ini suah 

menjadi kata yang sangat umum buat masyarakat Jawa Timur. Kata “jancok”, 

“raimu”, “matamu”, “asu”, “bangsat”, “bajingan” dan sebagainya ini biasa di 

ucapkan dimana saja, tempat umum, tempat keramaian, bahkan lingkungan 

pendidikan yang seharusnya digunakan untuk mencari ilmu biasanya sering 

mendengar kata kasar tersebut.  

Mengumpat sekarang sudah menjadi budaya di negeri ini. Secara sadar 

atau tidak hal tersebut sudah masuk dalam kehidupan sehari-hari. Sejak dulu 

masyarakat Indonesia sudah akrab dengan apa yang disebut umpatan, meskipun 

pada zaman dahulu unsur budaya Jawa masih kuat dan Bahasa yang digunakan 

masih sangat halus dan penuh kesopanan. Kebanyakan orang berpikir bahwa 

orang yang suka mengumpat adalah seseorang yang tidak berpendidikan. Tetapi 

kenyataanya kebanyakan orang yang menumpat terdiri dari berbagai kalangan 
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dengan tingkatan usia yang berbeda dan juga ada yang berasal dari orang-orang 

yang berpendidikan. Seperti anak sekolah atau pelajar yang mengumpat secara 

sadar maupun tidak sadar di lingkungan sekolah. Bahkan wanita dan orang tua 

juga terkadang mengumpat di depan anak-anak mereka secara tidak sadar. 

Perilaku mengumpat seperti ini jelas perbuatan buruk dan seharusnya tidak 

dilakukan karena menyalahi aturan kesopanan. 

Umpatan bukan hanya digunakan sebagai alat untuk meluapkan rasa kesal 

tapi juga untuk mengungkapkan perasaan yang lain seperti suatu keakraban, 

sebuah sapaan untuk teman dekat, ekspresi bahagia, terkejut, maupun sebuah 

sindiran. Mungkin terkesan aneh sebuah kata-kata yang kasar digunakan untuk 

mengungkapkan kebahagiaan, namun ada juga orang yang berpikir demikian. 

Sebenarnya sebuah umpatan tidak akan bermakna apa-apa jika tidak dibarengi 

dengan adanya ekspresi yang dilakukan oleh sang penutur. Melalui mimik 

wajahnya kita dapat mengetahui apa maksud dari umpatan tersebut. Kebiasaan 

mengumpat itu tergantung pada individu masing-masing, begitupula dengan 

fungsinya yang berbeda. 

Kebiasaan mengumpat juga akan berdampak bagi kehidapan masyarakat. 

Ada dua dampak yang bisa terjadi yaitu dampak positif dan negatif. Dampak 

positif dari mengumpat adalah dapat mengurangi tekanan psikologis seseorang 

ketika merasa kesal kepada sesuatu. Sehingga ketika seseorang benar-benar 

merasa kesal, mengumpat bisa jadi salah satu cara untuk meluapkan emosi 

tersebut. Sedangkan dampak negatifnya adalah perbuatan buruk yang melanggar 

norma kesopanan dan seharusnya tidak dilakukan. Juga akan mempengaruhi 
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perkembangan pembentukan karakter dan emosional bagi anak-anak dan remaja. 

Seperti disekitar tempat lingkungan pendidikan dan lingkungan tempat tinggal, 

banyak sekali pelajar-pelajar yang mengumpat kepada teman sebayanya, orang 

dewasa bahkan orang tua kepada anaknya. Seperti halnya, jika kata umpatan kasar 

diucapkan orang tua kepada anak yang masih kecil atau remaja awal maka 

efeknya akan fatal. Misalnya mengucapkan, raimu goblok atau kamu bodoh, tak 

suwek cangkemmu atau tak robek mulutmu, dan sebagainya.  

Kata-kata umpatan kasar yang didengar akan membekas tertanam pada 

otak si anak atau remaja awal dan akan selalu diingat. Dia akan mempercayai 

kata-kata dan merasa dirinya memang seperti yang diucapkan dan dia merasa 

tidak berguna. Anak atau remaja awal akan mengidentifikasikan dirinya dengan 

sifat negative dan terbawa sampai dia dewasa. Hal ini terjadi karena pengaruh 

buruk dari lingkungan sekitar, pergaulan, dan peran media massa seperti tayangan 

televise maupun film yang menyelipkan umpatan kasar yang mudah ditiru oleh 

kalangan remaja dan anak-anak tanpa adanya pengawasan dari orang tua.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengungkap kandungan 

umpatan kata kasar Bahasa Jawa dalam film dengan menggunakan metode analisi 

isi karena dengan analisis isi dapat digunakan untuk mengetahui kandungan 

umpatan kata kasar Bahasa Jawa tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Kandungan Kata Umpatan Kasar Bahasa 

Jawa Dalam Film “(Analisis Isi pada Film “Tendangan Dari Langit” karya 

Hanung Bramantyo). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah jenis umpatan kata kasar Bahasa Jawa apa saja yang muncul dan seberapa 

sering umpatan kata kasar Bahasa Jawa tertentu yang muncul dalam film 

Tendangan Dari Langit ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui jenis umpatan kata kasar Bahasa Jawa yang muncul dan mengetahui 

seberapa sering umpatan kata kasar Bahasa Jawa tertentu yang muncul dalam 

film Tendangan Dari Langit. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan memberikan referensi 

tentang dampak kata umpatan kasar yang terkandung dalam sebuah 

film serta dapat dijadikan suatu informasi dan kajian pemikiran lebih 

lanjut. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Manfaat bagi praktisi komunikasi adalah sebagai bahan referensi dan 

pertimbangan apabila ingin menggeluti industri perfilman khusunya 

pengelolahan dialog Bahasa yang diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kontribusi, dan solusi yang lebih baik dalam mengelola 

Bahasa.  




