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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman dan berbagai macam kebutuhan 

yang ada dalam kehidupan manusia, maka berkembang pulalah teknologi 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut. Diantara kebutuhan 

manusia tersebut, manusia membutuhkan informasi, edukasi, bahkan hiburan. 

Untuk memenuhinya, maka hadirlah media massa sebagai pilihan yang efektif. 

Dengan hadirnya media massa, berbagai kebutuhan dapat menjangkau 

khalayak yang sangat luas dengan lebih cepat sesuai dengan perannya masing-

masing. 

Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh media massa tidak hanya 

memberikan manfaat yang positif kepada penggunanya, tetapi juga dapat 

menjadi dampak yang buruk. Apalagi dengan melalui media massa, 

masyarakat dapat menjangkau masyarakat yang ada di seluruh penjuru dunia. 

Dengan berbagai macam perbedaan budaya disetiap wilayah, akan mengubah 

budaya dari masyarakat yang menerima informasi dari media massa jika 

masyarakat tersebut tidak dapat memilah-milah informasi yang seharusnya 

diterima dan informasi yang seharusnya ditolak. 

Salah satu diantara media massa tersebut ada film, dimana film sendiri 

merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan hiburan. 

Meskipun pada kenyataannya, disamping untuk menghibur, film juga dapat 

mengandung berbagai macam pesan atau informasi yang ingin disampaikan 
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oleh si pembuat film. Film juga dapat memberikan pelajaran-pelajaran tentang 

segala aspek kehidupan. Film merupakan pilihan lain selain dari televisi yang 

menyajikan produknya dengan menggunakan audio dan visual. Belakangan ini, 

dunia perfilman sangat diminati oleh berbagai kalangan. Apalagi dengan 

banyaknya cerita yang dapat menjadi film, banyak pula pilihan yang bisa 

ditonton oleh berbagai kalangan tersebut. Dalam menonton film, penonton juga 

dapat melihat berbagai realitas dari sisi lain. 

Film memiliki berbagai genre yang bisa dinikmati oleh berbagai 

segmentasi, sesuai dengan tujuan dari si pembuat film. Diantara genre tersebut 

dapat kita ketahui ada fantasi, petualangan,  action, horor, thriller, romance, 

komedi, animasi, dan genre lainnya. Karena banyaknya sisi realitas kehidupan 

yang dapat menjadi ide atau gagasan untuk diangkat menjadi sebuah karya 

yaitu film, maka genre yang didapati dalam industri perfilman pun juga 

semakin banyak macamnya tergantung dari cerita yang yang akan diangkat ke 

dalam ceritanya.  

Seiring dengan perkembangan zaman, film juga semakin berkembang 

eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Hingga bermunculan banyak 

komunitas-komunitas pembuat film yang menandakan bahwa eksistensi film 

masih sangat besar dan menarik didalam masyarakat. Selain itu, film juga 

semakin banyak bermunculan dengan berbagai macam penyajian. Seperti film 

yang diangkat dari sebuah novel, film yang diangkat dari kisah nyata, film lama 

yang sudah pernah diangkat dan diceritakan ulang dengan versi yang baru, film 

yang menceritakan cerita yang baru, serta ada pula film serial yang dibuat 

bersambung dengan film-film berikutnya, dan lain sebagainya. 
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Salah satu genre film yang tidak pernah sepi dari penonton adalah horor. 

Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka film-film yang 

mengusung film horor akan menjadi lebih mencekam dengan bantuan-bantuan 

teknologi. Film horor memberi sensasi tersendiri kepada penontonnya. 

Penonton film horor mendapatkan sensasi ditakut-takuti lewat kejutan dan 

gambar-gambar yang seram tanpa harus mencelakakan mereka sendiri. Hal 

tersebut menjadikan penggemar film horor tidak pernah berkurang. Dalam 

tahun 2016, Forbes mencatat film horor telah mengumpulkan pendapatan 

sebesar 575,4 juta dolar di Box Office (Dhani, 2016). 

Salah satu film menarik yang baru saja dirilis pada tanggal 8 September 

2017 dengan judul IT. Film ini diangkat dari sebuah novel karya Stephen King 

dengan judul yang sama. Film yang hadir dalam dunia perfilman ini 

sebelumnya sudah pernah difilmkan pada tahun 1990 dengan menyajikan versi 

serial. Dan pada tahun 2017, cerita dari novel karya Stephen King ini kembali 

disajikan kedalam bentuk film dengan versi terbaru dan disutradarai oleh Andy 

Muschietti. Setelah perilisannya di bioskop pada tanggal 8 September 2017, 

film IT meraih sejumlah rekor box office dan meraih keuntungan yang fantastis. 

Film IT ini juga meraih komentar positif dari kritikus dengan pujian untuk 

pemeran, penyutradaraan, dan sinematografinya. Beberapa juga menyebutkan 

bahwa film ini merupakan adaptasi novel Stephen King terbaik. 

Dilansir dari CNN Indonesia (Armenia, 2017), film IT ini telah 

menghasilkan pendapatan domestik sejumlah US$ 236,3 juta atau setara 

dengan 3,14 triliun rupiah di dua pekan sejak perilisan film. Sedangkan secara 

global, IT telah mengantongi sebanyak US$ 404,3 juta atau setara dengan 5,4 
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triliun rupiah. Tidak hanya itu saja, film yang dibintangi oleh Bill Skarsgård 

yang memerankan sebagai badut Pennywise ini mendapatkan rekor sebagai 

film horor berpendapatan tertinggi dalam basis domestik. Rekor tersebut telah 

melewati rekor yang telah dicapai oleh film bergenre horor dengan judul The 

Exorcist yang dirilis pada tahun 1973. 

Dan dari hasil pengamatan peneliti disitus IMDb pada tanggal 6 Oktober 

2017, film IT karya sutradara Andy Muschietti ini menduduki peringkat 

pertama pada kolom film yang populer dengan rating berjumlah 7.9. IMDb 

sendiri merupakan singkatan dari Internet Movie Database yang menyediakan 

informasi mengenai film dari seluruh dunia dan dimiliki oleh perusahaan dari 

Amerika, yaitu Amazon.com. Hal tersebut memperlihatkan bahwa film IT 

mendapat banyak perhatian dari masyarakat luas. Dengan pendapatan yang 

fantastis serta perhatian masyarakat yang sangat luas, maka tidak 

mengherankan jika Warner Bros sebagai distributor film dan New Line sebagai 

perusahaan produksi berencana untuk membuat sekuel dari film IT ini. 

Film yang berdurasi selama sekitar 135 menit ini menceritakan tentang 

sekumpulan anak-anak remaja yang berusaha melawan kekuatan supranatural 

jahat yang meneror dan memangsa anak-anak di kota mereka. Pada dasarnya, 

film horor sendiri merupakan film yang bertujuan untuk menakut-nakuti 

penontonnya. Namun, yang jadi perhatian peneliti adalah dari topik dan objek 

yang diteliti dalam penelitian ini bisa dibilang penting untuk diteliti karena 

perkembangan genre film horor yang semakin beragam karena isi yang 

ditonjolkan didalam film ini menonjolkan kekerasan. Peneliti mendapati 

bahwa sebagian kekerasan tersebut diwarnai dengan adegan-adegan bullying 
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antar tokoh manusia, tidak hanya kekerasan yang dilakukan dengan tokoh 

supranaturalnya saja. Dan dengan kehadiran film IT ini dapat mewarnai genre 

horor supranatural dalam dunia perfilman. Berdasarkan dari prestasi yang telah 

diraih oleh film bergenre horor supranatural karya Andy Muschietti ini dan 

berbagai adegan kekerasan yang ditemukan oleh peneliti, peneliti kemudian 

tertarik untuk mengambil film ini sebagai topik dan objek penelitian. Peneliti 

tertarik untuk mencari tahu seberapa banyak frekuensi durasi kemunculan 

kekerasan yang ada pada film IT ini. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, 

peneliti memilih judul yaitu “Kekerasan Dalam Film Bergenre Horor”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah seberapa banyak frekuensi durasi 

kemunculan kategori kekerasan yang terdapat pada film IT karya Andy 

Muschietti? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak frekuensi 

durasi kemunculan dari kategori kekerasan dalam film IT karya Andy 

Muschietti. 
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1.4 Signifikansi atau Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademis : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada civitas 

akademik berupa kontribusi untuk penelitian selanjutnya mengenai film 

bergenre horor yang memuat adegan-adegan kekerasan. 

1.4.2 Kegunaan Praktis : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pelaku 

pembuat film (filmmaker) untuk menjadi pertimbangan dan bahan 

referensi dalam merancang sebuah film dengan genre horor. 


