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Film merupakan perwujudan dari seluruh realitas kehidupan dunia yang begitu luas dalam 

masyarakat, oleh karenanya, film mampu menumbuhkan imajinasi, ketegangan, ketakutan dan 

benturan emosional khalayak penonton, seolah mereka ikut merasakan dan menjadi bagian dari 

cerita film tersebut. Selain itu isi pesan film dapat menimbulkan aspek kritik sosial, pendidikan, 

ilmu pengetahuan, norma kehidupan dan hiburan bagi khalayak penonton. Salah satu contohnya 

film garapan Quentin Tarantino, Produksi Miramax/A Band A Part, pada tahun 2003 yang 

berjudul Kill Bill vol.1. Sang sutradara Quentin Tarantino mempunyai daya imajinasi yang 

sangat tinggi. Film Kill Bill volume 1 ini mempunyai kritik sosial yang harus ditelaah secara 

detail melalui cerita dan visualnya, film ini dapat dikategorikan film action karena begitu banyak 

menghadirkan perilaku agresif. Agresivitas yang dihadirkan dalam film ini dipicu oleh berbagai 

banyak factor, yaitu ; harta, maupun dorongan ego dan superego (aturan, orang lain, budaya), 

khususnya balas dendam. 

Melalui film action ini, peneliti mencoba mencari dan memaknai simbol-simbol dari perilaku 

agresif atau agresivitas yang direpresentasikan melalui film Kill Bill Volume 1. Dengan 

menggunakan semiotik analitik dibatasi pada teori Charles Sanders Peirce dengan pembedaan 

tipe-tipe tanda antara lain ikon (icon), indeks (index) dan simbol (symbol) yang didasarkan atas 

relasi di antara representamen dan objeknya, peneliti mencoba menafsirkan apa yang ingin 

disampaikan oleh sutradara pembuat film Kill Bill Volume 1. 

Metode yang diterapkan pada penelitian ini, menggunakan pendekatan interpretatif yaitu, studi 

tentang pendekatan subjektif yang sering disebut juga dengan humanistik dan karenanya sering 

disebut humaniora (humanities). Dengan pendekatan semacam ini dianggap tidak akan ada 

replikasi yang persis sama, karena realitas yang diteliti (serta hubungan antara peneliti dan 

subjek yang diteliti) selalu terikat oleh konteks ruang dan waktu yang berbeda pula. Jelasnya, 

dengan perbedaan ruang dan waktunya, maka akan berbeda pula pemaknaan dari masing-masing 

penelitinya. Kemudian tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan, gambaran atau menjelaskan secara sistematis hubungan antara 

fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki. Teknik analisa data 

menggunakan pendekatan semiotik analitik milik Charles Sanders Peirce. 

Film Kill Bill Volume 1 ini, makna agresivitas memiliki makna tersendiri dari narasi yang 

dtampilkan dalam film. Hal ini terlihat dari tema kekerasan yang diangkat 

 


