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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan 

sehari – hari, karena komunikasi memungkinkan terjadinya pertukaran 

informasi, pendapat, ide, gagasan serta kreasi. Disisi lain komunikasi juga 

menjadi transmisi pesan dari suatu sumber (Komunikator) kepada 

penerima (Komunikan) (Baran, 2012:5). 

Setiap khalayak memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan pesan 

tergantung pada tujuannya. Media massa menjadi media yang dipilih 

untuk menyampaikan pesan komunikasi tersebut. 

Khalayak dan media massa merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan lagi. Media massa sudah begitu memenuhi kehidupan kita 

sehari – hari, sehingga terkadang kita tidak lagi sadar dengan 

kehadirannya, apalagi dengan pengaruhnya. Tidak dapat disangkal lagi 

bahwa kita menghabiskan waktu yang sangat besar dalam kehidupan kita 

untuk berinteraksi dengan media massa. Media tidak melakukannya 

sendiri, media melakukannya dengan kita dan juga kepada kita. Melalui 

komunikasi massa jutaan pesan sampai kepada kita setiap harinya. 
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Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang memiliki 

kekuatan tertentu, mudah menyebar, dan kompleks. Ide yang saat ini 

berlaku dalam komunikasi massa adalah tidak semua individu 

terpengaruhi secara langsung oleh pesan media yang ditemui, akan tetapi 

isi media sering dirancang untuk menyentu kita dalam tindakan emosional, 

karena kita bereaksi secara emosional terhadap pesan isi media, bukan 

berarti pesan itu tidak memiliki makna dan implikasi yang serius dalam 

hidup kita. 

Pesan merupakan acuan dari berita atau peristiwa yang disampaikan 

melalui media – media. Suatu pesan memiliki dampak yang dapat 

mempengaruhi pemikiran khalayak pembaca dan pemirsa (Mufid, 

2009:246). 

Khalayak sangat sensitif terhadap isi pesan yang disampaikan oleh 

media, terutama bila pesan tersebut mengandung unsur yang bertentangan 

dengan norma dan moral yang ada di masyarakat. Salah satu media 

komunikasi massa yang menjadi perantara pesan adalah media film. 

Film merupakan media komunikasi massa yang unik dibandingkan 

dengan media lainnya, karena sifatnya yang bergerak secara bebas dan 

tetap, penerjemahan langsung melalui gambar – gambar visual dan suara 

yang nyata, juga memiliki kesanggupan untuk menangani berbagai subjek 

yang tidak terbatas ragamnya (Joseph, 1986:5). 

Kehadiran film sebagai media komunikasi massa memiliki pengaruh. 

Salah satu pengaruh dari film adalah terjadinya imitasi, yaitu peniruan 
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terhadap apa yang ditonton atau dilihat, misalnya pada pakaian atau 

amodel rambut. Ingatan kita masih segar ketika film Indonesia Ada Apa 

Dengan Cinta (AADC) sedang booming, gadis – gadis SMA banyak yang 

menggunakan bandana sebagai penghias rambutnya, meniru tokoh utama 

di film AADC yaitu Cinta (yang diperankan Dian Sastro) yang selalu 

menggunakan bandana sebagai penghias rambutnya (Ardianto, 2014:147). 

Pengaruh diatas menunjukkan bagaimana film dapat mengubah 

tingkah laku suatu khalayak hanya dengan menontonnya. Fenomena 

perilaku yang terjadi sekarang dimana mencuri, menipu dan berkata kasar 

menjadi sebuah kebiasaan dan kenyataan sosial yang hidup ditengah – 

tengah masyarakat kita. Keadaan tersebut yang dieksplorasi dalam film 

PK. Gambaran perilaku yang disajikan dalam film ini adalah bentuk 

perbuatan immoral. Immoral adalah segala tindakan atau perbuatan 

manusia yang bertentangan dengan moral yang berlaku di masyarakat. 

Seperti yang diketahui film merupakan salah satu media yang 

ditayangkan dan ditonton oleh jutaan manusia yang tersebar di seluruh 

dunia. Terdapat beberapa pesan immoral yang dapat diangkat atau diambil 

maknanya dari isi film tersebut. Salah satu film yang memberikan pesan 

immoral adalah film PK. 

Film PK yang sukses meraih penghargaan dalam 60th Filmfare Award, 

di Yash Raj Studio, Mumbai, 31 Januari 2015. Film ini meraih 

penghargaan dalam kategori Best Screenplay dan Best Dialogue. Film PK 

juga meraih penghargaan dalam Star Guild Award (starguildawards.org), 

http://starguildawards.org/
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dan Life Ok Screen Award untuk berbagai kategori seperti : Best Film, 

Best Dialogue, Best Director, Best Sound Mixing, Best Screenplay dan 

Best Costume (desiblitz.com). Dengan demikian film PK total meraih 

Sembilan penghargaan. 

Film PK (Peekay) bercerita tentang : perjalanan Peekay makhluk luar 

angkasa dalam mencari remote control berbentuk kalung yang dicuri oleh 

makhluk bumi ketika ia mendarat di Bumi dalam sebuah misi penelitian. 

Kalung tersebut digunakan Peekay untuk memanggil pesawat luar 

angkasanya, tanpa kalung itu Peekay tidak dapat kembali ke planet 

asalnya. Perjalanan yang tidak muda dan penuh liku membawanya kepada 

pencarian Tuhan dan berurusan dengan pemuka agama India. 

Alasan peneliti mengapa memilih Film “PK” sebagai objek  penelitian 

yaitu karena film PK yang resmi dirilis kepasaran sejak 19 Desember 2014 

dengan durasi 153 menit karya Rajkumar Hirani ini menjadi film dengan 

pendapatan terbesar sepanjang sejarah perfileman India dengan pemasukan 

651 crore yang setara dengan 1,3 Triliun Rupiah dari bioskop di seluruh 

dunia (koimoi.com). 

Film yang menyandang sebagai film dengan pedapatan terbesar ini 

menuai kontroversi di awal peluncuran poster resmi dimana dalam poster 

tersebut sang aktor ber-pose telanjang dan berbagai pihak serta masyarakat 

menilai poster tersebut terlalu vulgar untuk di publikasikan. Kontroversi 

tidak berhenti disitu, ketika film secara resmi tayang dibioskop dan 

mendapatkan feedback yang baik muncul lagi kontroversi yakni bahwa 
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film tersebut telah menyakiti pendirian agama dan mengandung SARA. 

Seperti yang dilansir laman India Times, Ramdev (pemuka hindu) bahwa 

PK telah menghina budaya dan Agama Hindu. “ini sangat memalukan,” 

sebuah sumber mengutip kata – kata Ramdev. “Seharusnya mereka 

berfikir 100 kali sebelum menghina Agama.” (cnnindonesia.com). 

Organisasi Vishwa Hindu Parishad (VHP) menyatakan, beberapa 

adegan PK memicu sentimen agama. “Seharusnya Badan Sensor 

mengoreksinya,” itulah isi surat yang disampaikan VHP kepada Menteri 

Informasi dan Penyiaran India. (cnnindonesia.com). 

Kotroversi dan kritikan yang dilayangkan beberapa pihak terhadap 

film PK, mengindikasikan bahwa ada sesuatu dalam isi film tersebut. 

Protes dan kritikan tersebut terkait dengan bagaiman adegan dan isi cerita 

yang digambarkan dalam film tersebut menyakiti Agama serta memicu 

sentimen Agama. Meski kritikan banyak tentang Agama, namun dapat 

disimpulkan karena adanya tindakan yang salah mengenai isi cerita dalam 

film PK. 

Kita ketahui bersama, sebuah cerita dalam film diciptakan dan 

dikonstruksi berdasarkan pemikiran seorang sutradara. Seperti apa dan 

bagaimana cerita tersebut, semua bergantung kepada bagaiman cara 

sutradara menampilkannya. 

Karakter seorang alien yang memiliki tubuh seperti manusia tidak 

tahu apa-apa tentang bumi ini menjadi daya tarik tersendiri ketika setiap 

tindakan buruk yang dilakukannya pun terlihat lucu. Pemfokusan cerita 
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tentang agama dan tuhan tidak membuat orang tahu ada sebuah tindakan-

tindakan yang tidak patut dilakukan dan ditiru karena itu termasuk 

perbuatan tidak baik. 

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka peneliti bermaksud 

menyususn skripsi dengan judul Pesan Immoral Dalam Film Bollywood 

(Analisis Isi Dalam Film PK (Peekay) Karya Rajkumar Hirani). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pesan immoral ditampilkan dalam Film PK karya 

Rajkumar Hirani ?. 

2. Pesan immoral apa saja yang terkandung dalam Film PK karya 

Rajkumar Hirani?. 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang 

diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

bagaiman pesan immoral yang ditampilkan dalam film PK karya 

Rajkumar Hirani. 
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

kontribusi dalam perkembangan kajian teori Audio Visual terutama 

film dan kajian komunikasi khususnya pada media komunikasi massa 

serta memberikan pandangan baru tentang analisis Isi sebagai metode 

penelitian dalam analisis isi pesan dalam film. 

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman 

serta pengetahuan kepada khalayak (penonton) tentang pesan yang 

ditayangkan dalam film. Dan menjadi acuan untuk peneliti lebih lanjut 

serta bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian film dengan 

menggunakan analisis Isi. 


