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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Seiring dengan berbagai macam kebutuhan masyarakat membuat 

perkembangan dunia perfilman di Indonesia saat ini sangat pesat. Film di 

Indonesia telah mempengaruhi dan bahkan menciptakan persepsi dan sikap 

pemirsa. Film dapat dikatakan secara aktif ikut andil didalam transformasi budaya 

bangsa. Film menjadi media massa yang sesungguhnya dalam artian bahwa film 

mampu menjangkau populasi dalam jumlah besar dengan cepat. Sebagai media 

massa, film merupakan bagian dari respon terhadap penemuan waktu luang, 

waktu libur dari kerja dan sebuah jawaban atas tuntutan untuk cara menghabiskan 

waktu luang keluarga yang bersifat terjangkau dan terhormat.
1
  

Bioskop merupakan wadah bagi masyarakat untuk menikmati 

pertunjukkan film, dimana penonton mencurahkan segenap perhatiannya dan 

perasaan terhadap gambar hidup yang disaksikan. Film adalah media komunikasi 

yang terbentuk antara penyampaian pesan melalui gambar bergerak yang 

dihasilkan dari pemanfaatan teknologi kamera, pencahayaan, warna dan suara. 

Unsur tersebut dibuat dengan latar belakang alur cerita yang mengandung pesan 

yang disampaikan oleh komunikator (sutradara). Film menjadi salah satu dari 

banyak alternatif seseorang untuk berkreasi.  
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Film juga merupakan salah satu komunikasi dalam bentuk audio visual, 

komunikasi sendiri merupakan hal yang paling mendasar dalam hubungan antar 

manusia. Rudolph F. Verderber mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai 

dua fungsi yakni. Pertama, fungsi sosial yakni untuk tujuan kesenangan, untuk 

menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. 

Kedua, fungsi pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu. Menurut Verderber, sebagian 

keputusan ini dibuat sendiri dan sebagian lagi dibuat setelah berkonsultasi dengan 

orang lain.
2
 Seperti halnya menonton sebuah film, masyarakat tergerak untuk 

menonton sebuah film bukan hanya karena film tersebut sesuai dengan kriteria 

mereka melainkan juga terpengaruh oleh suatu kondisi. Terlepas dari unsur film, 

jalan cerita dari film, pesan dan pemain film, antusias masyarakat terhadap film 

juga didasarkan oleh banyaknya jumlah penonton film. Kemungkinan besar 

masyarakat akan cenderung memilih film yang juga banyak ditonton. Perilaku 

individu tergantung pada caranya mengamati situasi sosial. Secara spontan dan 

otomatis individu akan mengorganisasikan persepsi, pikiran dan keyakinan 

tentang situasi sosial ke dalam bentuk yang sederhana dan bermakna, seperti yang 

dilakukan terhadap objek. Bagaimanapun rancunya situasi orang akan 

mengadakan pengaturan dan pengorganisasian (persepsi dan pengartian 

lingkungan) akan mempengaruhi perilaku individu dalam situasi sosial. 

Film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1 merupakan salah satu 

film yang mencuri perhatian masyarakat. Film remake dari Warkop DKI pada 

tahun 1982 ini diproduksi oleh Falcon Pictures. Naskah yang ditulis oleh Anggy 
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Umbara, Andi Awwe Wijaya, Bene Dion Rajagukguk ini penuh dengan jokes 

segar dan kekinian. Mengangkat kisah tentang tiga petugas lembaga swasta 

CHIPS (Cara Hebat Ikut-ikutan Penanggulangan Sosial) yang memiliki niat baik, 

namun selalu sial dalam menjalankan tugas. Walaupun dalam diri mereka 

dipenuhi dengan semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya melayani 

masyarakat, namun kekacauan dan huru hara selalu mereka timbulkan akibat aksi 

mereka yang konyol dan selalu mengocok perut. 

Dalam hal ini Falcon Pictures memilih pemain yang telah teruji dalam 

kualitas beraktingnya yakni Vino G. Bastian, Abimana Aryasatya, dan Tora Sudiro. 

Setelah sebelumnya diragukan aktingnya pada film komedi justru sosok Kasino yang 

diperankan oleh Vino G. Bastian menarik perhatian penonton. Akting Vino G. 

Bastian membuat decak kagum penonton karena dinilai cocok memerankan Kasino. 

Tak hanya itu pemeran pendukung seperti Hannah Al Rashid, Tarzan, Agus 

Kuntjoro, Henky Solaiman, serta para komic Arie Kriting, Ge Pamungkas, Fico 

Fachriza, McDanny dan sederat selebritas tanah air lainnya berhasil membawa spirit 

Warkop ke dalam film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1. 

Di samping itu, film yang diarahkan oleh Anggy Umbara ini tidak hanya 

dibuat semirip mungkin dengan aslinya, namun juga lawakannya. Di balik 

keberhasilan lawakan tersebut tentu didukung materi jokes, penyutradaran yang 

baik, serta aspek lainnya. Perlu diketahui, Warkop semula dikenal bukanlah 

dengan lawakannya yang berbau porno terlebih wanita seksi berbikini dan 

pantainya. Lawakan mereka dikenal dengan kondisi sosial, namun menyampaikan 

dengan bahasa yang lugas.
3
 Namun sebelumnya film Warkop DKI Reborn: 
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Jangkrik Boss Part 1 sempat mendapatkan sensor 17+. Ada beberapa bagian yang 

disensor dan dipotong, di beberapa bagian diberi mozaik. Dengan adanya revisi 

telah mengubah batasan kode rating film dari 17+ menjadi 13+.
4
 

Pengaruh film terhadap jiwa penonton tidak hanya selama duduk di 

gedung bioskop namun akan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Misalnya 

gesture tubuh, gaya berbusana atau gaya berbicara. Hal ini disebut dengan imitasi. 

Kategori yang paling mudah terpengaruh adalah anak-anak dan remaja. Apabila 

konsep  film 17+ ditonton oleh anak-anak akan merusak gaya hidup generasi 

bangsa. Pekerja film masih dianggap belum mampu melakukan kontrol diri 

dengan baik. Sehingga perlindungan belum cukup hanya dengan menyensorkan 

adegan sebuah film, namun harus dijamin dengan memastikan bahwa sebuah film 

ditonton dengan kriteria yang ditetapkan pengelompokan film.  

Film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1 tayang perdana pada 8 

september 2016 mencetak banyak prestasi. Dengan jumlah penonton 5,6 juta 

dalam jangka waktu satu bulan film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1 

berhasil mengalahkan film Laskar Pelangi dengan 4,6 juta penonton. Melihat 

bagaimana masyarakat Indonesia yang masih sangat antusias menyambut film-

film lokal, bukan tidak mungkin rekor film Indonesia terlaris sepanjang masa 

milik film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1 akan semakin terus 

bertambah. Keberhasilan film Warkop DKI Reborn: Jangrkik Boss Part 1 

menunjukan bagaimana gairah penonton untuk menyaksikan film-film lokal di 

bioskop semakin meningkat. Bahkan boleh dikatakan jika tahun 2016 ini adalah 
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masa dimana film-film lokal bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Selain 

dinobatkan sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa, Warkop DKI Reborn 

juga meraih penghargaan MURI sebagai film dengan jumlah penonton terbanyak 

di hari perdana penayangan (556 ribu penonton).
5
 

Banyaknya jumlah penonton dalam waktu singkat tak lantas membuat film 

Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1 lepas dari kontroversi. Dalam 

wawancaranya, Indro Warkop mengatakan bahwa beberapa pihak tak setuju dengan 

lahirnya kembali film warkop. Pihak tersebut merupakan penggemar fanatik Warkop 

DKI, mereka khawatir film reborn tersebut akan merusak karakter film sebelumnya, 

karena Warkop DKI tidak bisa digantikan apalagi ditiru. Menanggapi hal ini Anggi 

Umbara menuturkan pemilihan karakter dalam film adalah hasil pencarian terbaik 

selama setahun. Sehingga terpilihlah Abimana Aryasatya sebagai Dono, Vino G. 

Bastian sebagai Kasino dan Tora Sudiro sebagai Indro. Secara pembawaan dan gestur 

mereka pas. Kalau dibilang khawatir sama pendapat penonton, khawatir tapi kita lihat 

hasil  filmnya.
6
 Selain itu protes juga dilayangkan oleh aktor senior, Diding Boneng 

yang dahulu pernah membintangi beberapa judul film Warkop DKI. Perannya sebagai 

pasien rumah sakit jiwa yang kabur dalam Warkop DKI, tentu masih diingat oleh 

masyarakat. Diding Boneng merasa tidak setuju dengan remake film Warkop DKI.
7
 

Di tengah euforia film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 yang 

ditonton jutaan orang dalam waktu singkat, terjadi pembajakan terhadap film ini 
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melalui aplikasi streaming. Falcon Pictures seraya rumah produksi dengan tegas 

menginginkan kasus tersebut diselesaikan lewat jalur hukum. Hal ini tidak hanya 

mengecewakan rumah produksi tetapi juga para pemain. Kasus pembajakan tersebut 

akan ditindaklanjuti dan di analisis untuk mengetahui apakah terjadi penurunan jumlah 

penonton setelah adanya pembajakan film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1. 

Membuat ulang film lama yang dibalut oleh cerita modern bukanlah hal 

mudah. Apalagi membuat penonton larut dalam cerita yang disajikan, karena 

penghayatan mendalam sehingga menyamakan (mengidentifikasikan) diri dengan 

pemeran dalam film. Adegan-adegan lucu komedi-slapstick yang konyol maupun 

komedi-satire yang kekinian terus terjadi memancing tawa di sepanjang film, 

menghadirkan Nostalgia kita pada film-film Warkop DKI terdahulu. Antusias 

masyarakat menonton film ini dibarengi dengan berbagai macam alasan. Alasan 

banyak orang menantikan film ini karena penasaran dengan film sebelumnya, 

membandingkan humor-humor dalam film, melihat isi dalam film tentang jalan 

cerita dan lainnya, serta pro-kontra terhadap film ini.  

Berdasarkan ulasan-ulasan diatas, maka peneliti tertarik memilih anggota 

UKM Kine Klub angkatan 2016 yang telah menonton film Warkop DKI Reborn: 

Jangkrik Boss Part 1 sebagai responden karena ketertarikan lebih terhadap film 

dan mempelajari berbagai jenis film untuk melakukan penelitian mengenai motif 

yang mempengaruhi masyarakat untuk menonton film Warkop DKI Reborn: 

Jangkrik Boss Part 1. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas serta penetapan judul yang telah dipilih peneliti, 

maka rumusan masalah yang diajukan adalah: Motif apa saja yang mendorong 

masyarakat menonton Film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan agar penelitian ini 

menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu  ditetapkan tujuannya adalah untuk 

mengetahui motif yang mendorong masyarakat Menonton Film Warkop DKI 

Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk penulisan 

proposal  skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Memberi tambahan referensi tentang teori uses and gratifications bagi 

bidang ilmu komunikasi khususnya perfilman/ audio visual berkaitan tentang 

motif menonton film komedi. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Memberi masukan bagi sineas perfilman yang memproduksi film Warkop 

DKI Reborn: Jangkrik Boss! dan sineas lainnya untuk lebih memahami motif 

menonton film komedi sehingga dapat meningkatkan kualitas film menjadi lebih 

baik dan lebih menarik. 


