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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Film bermula pada akhir abad ke-19 sebagai teknologi baru, tetapi konten dan 

fungsi yang ditawarkan masih sangat jarang. Film kemudian berubah menjadi alat 

presentasi dan distribusi dari tradisi hiburan yang lebih tua, menawarkan cerita, 

panggung, musik, drama, humor, dan trik teknis bagi konsumsi popular. Film juga 

hampir menjadi media massa yang sesungguhnya dalam artian bahwa film mampu 

menjangkau populasi dalam jumlah besar dengan cepat bahkan di wilayah 

pedesaan. (Ardianto & Erdinaya, 2007) 

Film adalah bentuk dominan dari komunikasi massa visual di belahan dunia 

ini. Film lebih dahulu menjadi media hiburan dibanding radio siaran dan televise. 

Menonton film ke bioskop ini telah menjadi aktivitas popular bagi orang Amerika 

pada tahun 1920-an sampai 1950-an. (Ardianto & Erdinaya, 2007) 

Tujuan khalayak menonton film terutama adalah ingin memperoleh hiburan. 

Akan tetapi dalam film dapat terkandung fungsi informative maupun edukatif, 

bahkan persuasive. Hal ini pun sejalan dengan misi perfilman nasional sejak tahun 

1979, bahwa selain media hiburan, film nasional dapat digunakan sebagai media 

edukasi untuk pembinaan generasi muda dalam rangka nation and character 

building (Effendi, 1981:212) 

Berdasarkan karakteristiknya, film dapat dikelompokkan pada jenis film 

cerita, film berita, film documenter, dan film kartun. (Ardianto & Erdinaya, 2007) 
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Film kartun adalah film yang dibuat untuk konsumsi anak anak. Dalam 

sebagian film kartun, sepanjang film itu diputar akan membuat kita tertawa karena 

kelucuan kelucuan dari para tokoh pemainnya. Namun, ada juga film kartun yang 

membuat iba penontonnya karena penderitaan tokohnya (Ardianto & Erdinaya, 

2007).  

Film animasi anak Boboiboy, merupakan sebuah serial animasi Malaysia yang 

menceritakan seorang anak yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menghadapi 

mahluk asing yang ingin menyerang bumi. Bersama dengan keempat temannya 

Ying, Yaya, Gopal dan Fang, Boboiboy berusaha menghalangi alien berkepala 

kotak bernama Adu Du yang berwarna hijau bersama dengan Probe dan Computer 

yang menginginkan biji coklat agar bisa menaklukkan bumi. Boboiboy 

ditayangkan di MncTv sejak 20 Oktober 2014. Boboiboy ditayangkan di Malaysia 

dalam 3 season. Boboiboy musim 1 (2011), Boboiboy musim 2 (2012-2013) dan 

Boboiboy musim 3 (2014-1016). (NN, Boboiboy, 2017) 

Boboiboy musim 3 terdiri dari 26 episode. Musim ini merupakan musim 

terakhir dari serial Boboiboy. Awal musim ketiga yakni perlawanan Boboiboy 

dan kawan kawan melawan Ejo Jo yang datang ke sekolah Boboiboy dan mencuri 

energy coklat. Adu Du dan Probe yang kebetulan disana untuk melawan 

Boboiboy awalnya tidak ikut melawan Ejo Jo. Tapi Probe hancur karena 

melindungi Adu Du. Adu Du tak terima dan melawan Ejo Jo bersama Boboiboy 

dan kawan kawan sehingga Ejo Jo kalah. Episode berikutnya mulai bervariasi, 

seperti menyelamatkan istri papa Zola yakni mama Zila lewat game papa Zola. 

(NN, Boboiboy, 2017) 
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Film animasi anak Boboiboy musim 3 yang menceritakan tentang perlawanan 

seorang anak berkekuatan super dalam menghadapi alien alien jahat yang berniat 

menguasai bumi tentu saja merepresentasikan adegan adegan maupun dialog 

kekerasan. 

Bahaya kekerasan dalam media mempunyai alasan yang kuat meskipun sering 

mencerminkan bentuk ketakutan daripada ancaman riil. Apa yang ditakutkan 

adalah scenario penularan kekerasan dalam media menjadi kekerasan social riil. 

Menurut hasil studi tentang kekerasan dalam media televise di Amerika Serikat 

oleh American Psychological Association pada tahun 1995, seperti dikutip oleh 

Sophie Jehel (2003:124), ada tiga kesimpulan menarik yang perlu mendapat 

perhatian serius : pertama, merepresentasikan program kekerasan meningkatkan 

perilaku agresif, kedua, memperlihatkan secara berulang ulang dapat 

menyebabkan ketidakpekaan terhadap kekerasan dan penderitaan korban,dan 

ketiga, tayangan kekerasan dapat meningkatkan rasa takut sehingga akan 

menciptakan representasi dalam diri pemirsa betapa berbahayanya dunia. 

(Haryatmoko, 2007) 

Sophie Jehel mau meyakinkan betapa merusaknya pengaruh presentasi 

kekerasan media bagi anak (2003:123). Menurutnya, anak membutuhkan rasa 

aman supaya bisa menemukan tempatnya dalam masyarakat. Konfrontasi dengan 

kekerasan dalam media merupakan penderitaan. Meskipun ada ekspresi senang, 

puas atau tertarik terhadap kekerasan dalam media, sering tanpa disadari anak 

sebetulnya bergulat dalam suatu perjuangan, kegelisahan dan ditatapkan pada 

berbagai pertanyaan. Dalam situasi itu, anak terpaksa melindungi diri dengan 
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mengembangkan mekanisme pertahanan yang berakibat bahwa anak lebih banyak 

berhadapan dengan stress, kegelisahan atau rasa malu. (Sunarto, 2009) 

Dengan demikian, seluruh energi anak harus dikerahkan untuk 

mempertahankan diri. Dampaknya, energi tersita sehingga justru kurang 

kesempatan untuk membangun identitas secara positif. Investasi dalam kegiatan 

konstruktif dan pemenuhan akan minatnya menjadi terhambat. Terlebih lagi, 

dalam masa pertumbuhan, gambar kekerasan bisa mempengaruhi perilaku dan 

persepsi anak tentang dunia. (Sunarto, 2009) 

 Televise merupakan salah satu media penting bagi anak anak dalam proses 

penyerapan (internalisasi) nilai nilai social tertentu di masyarakat. Keberadaan 

anak anak juga disinggung secara eksplisit pada UU Penyiaran bab IV tentang 

pelaksanaan siaran pasal 36 ayat (3) yang menyatakan isi siaran wajib 

memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak 

anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan 

lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi 

khalayak sesuai dengan isi siaran. (Sunarto, 2009) 

Sehingga peneliti menetapkan judul Muatan Kekerasan pada Film Animasi 

Anak Boboiboy Musim 3 Karya Nizam Razak (Analisis Isi pada Film Animasi 

Anak Boboiboy Musim 3 Karya Nizam Razak) yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa banyak adegan kekerasan dalam film animasi anak Boboiboy 

dimunculkan yang mungkin saja bisa menjadi pertimbangan bagi orang tua dalam 

memilih tayangan yang benar benar cocok untuk perkembangan anaknya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Seberapa banyak adegan kekerasan yang dimunculkan dalam film animasi 

anak “Boboiboy” musim 3 karya Nizam Razak. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah adegan kekerasan yang 

muncul dalam film animasi  “Boboiboy” musim – 3 karya Nizam Razaq. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan 

informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan studi perfilman. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

menjadi pertimbangan bagi orang tua yang memiliki anak kecil untuk lebih 

selektif dalam memilih tayangan karena tanpa disadari dalam film animasi 

anak ternyata mengandung adegan kekerasan. 




