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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Singkat Film The Fast and The Furious 

The Fast and the Furious merupakan sebuah film Amerika Serikat yang dirilis 

pada tahun 2001. Film yang disutradarai oleh Rob Cohen ini dibintangi oleh Paul 

Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, dan Jordana Brewster. Film ini dirilis pada 

tanggal 22 Juni 2001 di Amerika Serikat. Film ini bercerita tentang Brian O'Connor 

(Paul Walker) yang ditugaskan dalam operasi gabungan polisi Los Angeles dan FBI 

untuk memasuki jaringan balap jalanan di Los Angeles yang dicurigai menjadi asal 

dari serangkaian pembajakan truk berkecepatan tinggi yang dilakukan trio Honda 

Civic tahun 1995 dengan lampu neon hijau dibawah kerangkanya. Brian bekerja di 

toko setempat dan bekerja sampai menghadapi pembalap jalanan elit, Dominic Toretto 

(Vin Diesel) dan 2 kontestan lain dalam sebuah laga balap akbar di tengah malam. 

Brian bertukar arah dalam balapnya dengan STNK sebuah Mitsubishi Eclipse GS-T 

tahun 1995. Dia kalah, tetapi mendapat pujian dari Toretto ketika berniat 

menjemputnya kala balapnya dirazia polisi. Setelah kabur dari polisi, tanpa disangka, 

mereka berhadapan dengan geng lawan yang diketuai Johnny Tran (Rick Yune) yang 

dengan sengaja, menghancurkan Eclipse Brian dengan menembakinya pakai mitraliur. 

Esoknya, atasan Brian, Sersan Tanner (Ted Levine) dan agen FBI Bilkins (Tom Barry) 

takut kalau Toretto-lah sumber pembajakan ini dan memperingatkan Brian supaya 

tidak melakukan tindakan apapun yang dapat menghalangi penilaiannya. Sejak 

pertemuan pertama Brian dengan Toretto, mereka menjadi sahabat karib dan mulai 
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menyukai Mia, adik perempuannya Toretto. Setelah Eclipse milik Brian hancur, ia 

memberi Toretto sebuah Toyota Supra tahun 1995 yang sudah bobrok, membangun 

ulang dan memodifikasinya, dan menawarkan jasanya sebagai pembalap jalanan. 

Tidak lama kemudian, Brian menemukan seperangkat barang elektronik tersembunyi 

di belakang bengkel Tran, dan menyuruh polisi menggeledah tempat itu dan rumahnya 

Tran, percaya kalau Tran-lah pelakunya. Tetapi, tidak ada hubungan yang terjadi, 

karena barang-barang elektronik itu dibeli secara sah oleh Tran. Bilkins 

memperingatkan Brian sekali lagi kalau Toretto adalah sumber pembajakannya dan 

memberitahu para sopir truk kalau mereka akan mengambil tindakan sendiri. Karena 

kehabisan waktu, Brian menanyakan Toretto dimana bisa mendapatkan penghasilan. 

Toretto setuju untuk memberitahu sumbernya kalau Brian menang Race Wars, 

pertandingan di sirkuit tertutup untuk penggemar mobil. Selama Race Wars, Jesse 

(Chad Lindberg) balap melawan Honda S2000 milik Tran dengan Volkswagen Jetta 

milik ayahnya dan kalah. Tapi, dia malah kabur ketimbang menyerahkan mobilnya. 

Malam itu juga, Toretto dan geng pergi lagi untuk membajak. Brian mengaku ke Mia 

kalau dia adalah polisi yang menyamar dan memberitahu kalau sopir truk sekarang 

bersenjata. Dia meyakinkannya untuk bekerjasama untuk menyelamatkan kakaknya 

Mia dan teman-temannya. Mia memberi nomor HP Toretto ke polisi dan melacaknya. 

Saat pembajakan berlangsung, Vince (Matt Schulze) terluka parah karena 

ditembak shotgun di sisi badannya. Anggota geng lain mencoba membantu tetapi 

digagalkan oleh sopir truknya, yang membuat Letty (Michelle Rodriguez) pacar dari 

Toretto, kehilangan kendali dan keluar jalur. Brian masuk, menyelamatkan Vince, dan 

melompat keluar truknya saat sopir truk itu selesai mengisi ulang senapannya dan 
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menembaknya, dan nyaris luput. Brian kemudian memanggil ambulans udara untuk 

membawa Vince yang terluka parah ke rumah sakit, memberitahu Toretto kalau dia 

adalah seorang polisi, dan keluar dengan marah dengan sisa gengnya. 

Kembali di rumah Toretto, Brian mencoba untuk mengkonfrontir Toretto, yang 

akan menjenguk Jesse sebelum geng Tran melakukannya. Tepat di saat itu, Jesse 

mampir. Tran dan sepupunya datang dan melakukan "drive-by-shooting" (mengemudi 

sambil menembak) di rumah itu, melukai Jesse. Brian dan Toretto mengejarnya, 

dengan menggunakan Dodge Charger tahun 1970 milik ayahnya (yang memiliki 

tenaga sebesar 900 dk). Toretto memaksa si sepupu keluar jalan sementara Brian 

menembaki Tran dan membunuhnya. Lalu, Brian dan Toretto balap dadakan, yang 

berujung keduanya lolos. Bagaimanapun, Toretto cedera setelah ditabrak oleh sebuah 

truk dari samping, dimana mobilnya terbang tak terarah lalu hancur. Alih-alih 

menangkapnya, Brian membiarkan Toretto kabur sebelum polisi datang dengan 

memegang kunci Supranya ( wikipedia ). Film ini sendiri mempunyai beberapa seri, 

diantaranya adalah : 
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1. The  Fast and The Furious 

 

The Fast and The Furious ini adalah seri pertama yang harus ditonton jika ingin 

mengikuti urutan dari cerita Fast & Furious ini. The Fast and the Furious ini 

menceritakan pertemuan antara Dominic Toretto (Vin Diesel) dan Brian 

O’Conner (Paul Walker) dari sini cerita Fast & Furious dimulai. 

 

2.  Turbo Charged Prelude To 2 Fast 2 Furious 

 

 Turbo Charge Prelude to 2 Fast 2 Furious ini mungkin agak asing bagi pengikut 

cerita Fast & Furious, apalagi jika yang menonton seri Fast & Furious dari layar 

kaca (TV) karena film dari seri ini tidak pernah ditayangkan. Cerita dari seri ini 
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menceritakan tentang kisah Brian O’Conner (Paul Waker) yang akan mengarah ke 

seri 2 Fast 2 Furious, disini akan diceritakan alasan Brian bisa sampai ke Miami. 

3.    To 2 Fast 2 Furious 

 

 Pada seri 2 Fast 2 Furious ini mungkin kalian sudah sering melihatnya di TV, 

karena sangat sering ditayangkan. Di seri ini tidak menampakkan sosok Dominic 

Toretto hanya menampilkan cerita tentang Brian dan kawanannya seperti Roman 

Pearce (Tyrese Gibson) dan Tej (Ludacaris). 

4.  Los Bandeleros 

 

 Sama seperti Turbo Charged Prelude diatas, Los Bandoleros juga tidak pernah 

ditayangkan di TV swasta mungkin karena durasi dari film ini yang tergolong 
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pendek (Hanya 20 Menit). Cerita dari Los Bandoleros ini menceritakan tentang 

Vin Diesel yang bertemu dengan kawannya Han (Sung Kang) 

5.  Fast & Furious 

 

 Setelah Los Bandoleros selanjutnya agak cukup terkenal yaitu Fast & Furious. 

Pada cerita film ini Dom dan Brian dipertemukan dalam cerita, hanya saja berbeda 

tujuan antara Dom dan Brian, Dom yang ingin membalaskan kematian Letty dari 

Braga dan Brian yang ingin menangkap Braga karena kejahatannya. Dalam cerita 

ini sudah agak jelas urutan dari Fast & Furious. 

6.  Fast Five 
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 Fast Five ini mempertemukan semua kelompok dari Fast & Furious antara 

kelompok yang pernah bersama Dom dan bersama Brian. Disini terbentuk 

keluarga yang lengkap dari kedua karakter utama tersebut. Dengan tujuan 

mengambil uang dari seorang bandar Narkoba semua saling bekerja sama untuk 

tujuan yang sama. 

7.  Fast Furious 6 

 

 Di cerita Fast & Furious ini Dom mengetahui bahwa Letty masih hidup dan 

menjadi karakter antagonis dengan suatu alasan. Di Fast & Furious 6 ini juga 

muncul karakter antagonis dari Indonesia yaitu Joe Taslim. Di cerita Fast & 

Furious ini salah satu keluarga dari Dom mati yaitu Gisele (Gal Gadot) 
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8.  The Fast and The Furious : Tokyo Drift 

 

 The Fast ang the Furious: Tokyo Drift ini cukup terkenal bagi yang suka 

menonton Box Office di TV Swasta, karena cukup sering ditayangkan. Balapan 

khas warga negara Jepang ini yaitu Drift menyangkut salah satu karakter kawan 

dari Dom yaitu Han. Setelah kematian dari pacar Han yaitu Gisele, Han mencoba 

untuk tinggal di Tokyo tempat para pembalap mobil melakukan Drift, karakter 

utama dari seri Fast Furious ini bukanlah Han namun orang bernama Sean 

Boswell (Lucas Black) 

9.  Furious 7 
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 Furious 7 di tahun 2015, dimana Dom mendapati bahwa Han dibunuh oleh 

Deckard Shaw, yang meupakan kakak Owen Shaw yang berhasil dikalahkan Dom 

dalam Fast & Furious 6. Film ini juga merupakan tribute bagi Paul Walker yang 

meninggal dunia karena kecelakan mobil. 

10.  The Fate of the Furious 

 

 Terakhir adalah seri Fast & Furious yang kemarin tayang tepatnya 14 April 2017, 

menceritakan tentang pengkhianatan Dom dari keluarga yang dia bentuk. Alasan 

dari pengkhianatan Dom cukup kuat dan membuatnya melawan anggota 

keluarganya yang bertugas untuk mencegah aksi dari Dom. Deckard Shaw yang 

sebelumnya menjadi karakter antagonis utama di seri Fast & Furious 7 berbagung 

dan membantu untuk menyelamatkan Dom.  

 

4.2   Profil Komunitas Mobil Focus Speed Team 

Membangun solidaritas dan rasa kekeluargaan menjadi tujuan utama 

didirikannya Komunitas Mobil Focus Speed Team. Komunitas Mobil Focus Speed 

Team merupakan Komunitas mobil yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2010. Para 

anggota Focus Speed Team biasanya berkumpul pada sabtu malam di Perumahan Villa 
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Sengkaling blok O nomer 8. Komunitas Mobil Focus Speed Team menjalin keakraban 

dan silaturahmi sebagai sesama pecinta otomotif. Meskipun demikian, Focus Speed 

Team tidak memberatkan para pecinta otomotif untuk bergabung dalam klubnya. Siapa 

saja bisa bergabung. Yang penting ada mobil, tidak harus dimodifikasi. Mobil standar 

pun bisa. Mobil punya orang tuapun juga tidak masalah. Hal ini karena Focus Speed 

Team lebih menitikberatkan pada member yang loyal dan punya rasa kebersamaan 

yang tinggi. Solidaritas antar sesama anggota Focus Speed Team lebih diutamakan.  

Kepengurusan komunitas Focus Speed Team pada saat ini diketuai oleh 

Muhammad Fariz, masa kepengurusan dalam anggota komunitas Focus Speed Team 

berlangsung selama setahun kepengurusan dan pergantian kepemimpinan. Berbagai 

penghargaan telah diperoleh komunitas Focus Speed Team dalam berbagai kejuaraan 

balap, diantaranya kejurda di Surabaya dan kejurnas balap di beberapa lomba yang 

diadakan di tingkat nasional. Sampai saat ini banyak sekali aktivitas yang dilakukan 

oleh komunitas Focus Speed Team ini, seperti setiap satu minggu sekali mengadakan 

acara latian rutin untuk persiapan mengikuti kejurda maupun kejurnas di tahun 2018. 

 


