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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi massa ialah komunikasi melalui media massa modern. Dan 

media massa ini adalah surat kabar, film, radio, dan televisi. Komunikasi 

massa adalah penyebaran pesan dengan menggunakan media yang ditujukan 

pada massa yang abstrak, yaitu sejumlah orang yang tidak tampak oleh si 

penyampai pesan. Pembaca  surat kabar, pendengar radio, penonton televisi 

dan film, tidak tampak oleh komunikator. Dengan demikian, maka jelas 

bahwa komunikasi massa sifatnya “satu arah”.
1
 

Dalam perkembangan komunikasi massa sekarang ini, film  mempunyai 

kemampuan untuk mengatur pesan secara unik, karena kekuatan dan potensi 

film yang dapat menjangkau banyak strata sosial, dan dapat menjangkau 

kemungkinan dalam jumlah besar yang tidak mungkin di jangkau oleh 

kegiatan komunikasi secara kontak langsung. Film sebagai salah satu jenis 

media massa yang menjadi saluran bermacam gagasan konsep, serta dapat 

memunculkan dampak dari penayangannya. Ketika seseorang melihat sebuah 

film, maka pesan (messege) yang disampaikan oleh film tersebut secara tidak 

langsung akan berperan dalam pembentukan persepsi seseorang terhadap 

maksud pesan dalam film. Seorang pembuat film mempresentasikan ide-ide 

yang kemudian dikonversikan dalam sistem tanda dan lambang untuk 

mencapai efek yang diharapkan.  

Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan 

kepada jumlah khalayak yang terbesar, heterogen, dan anonym melalui media 

cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak 

dan sesaat.
2
 Menurut Onong Uchajana, film adalah cerita singkat yang di 

tampilkan dalam bentuk gambar dan suara yang dikemas sedemikian rupa 
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dengan permainan kamera, teknik editing, dan skenario yang ada sehinggah 

membuat penonton terpesona.
3
  

Dalam perkembangannya, film tidak hanya dijadikan sebagai media 

hiburan semata tetapi juga digunakan sebagai alat propaganda, terutama 

menyangkut tujuan sosail dan nasional. Berdasarkan pada pencapaiannya yang 

menggambarkan realitas, film dapat memberikan imbas secara emosional dan 

popularitas. Karena film mempunyai pengaruh besar terhadap jiwa manusia, 

sehubungan dengan ilmu jiwa sosial, terdapat gejala apa yang disebutkan 

identifikasi psikologis. Film merupakan dokumen kehidupan sosial sebuah 

komunitas yang mewakili realitas kelompok masyarakat. Baik realitas 

imajinasi maupun realitas dalam arti sebenarnya.  

Perkembangan film begitu sangat cepat dan tidak terprediksi, membuat 

film kini disadari sebagai fenomena budaya yang progresif. Film bisa 

membuat orang tertahan, setidaknya saat mereka menontonnya. Film adalah 

bagian dari kehidupan sehari-hari dalam banyak hal bahkan dalam kita 

berbicara sangat dipengaruhi oleh metafora film. Cerita dalam film biasanya 

berangkat dari sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita karena dewasa ini 

film juga berperan sebagai pembentuk budaya massa
4
 

Film memberikan pengaruh kepada masyarakat menjadikan film sebagai 

alat untuk menghadirkan “realita sosial” yang dipresentasikan sebagai realitas 

media. Realitas media yang dibangun oleh film merupakan hasil pemikiran 

para pembuat film, yang didalam pengembangannya mengikuti tuntutan pasar. 

Masyarakat dan media adalah dua elemen yang saling membutuhkan. Di satu 

sisi pola kehidupan sebagai dasar masyarakat dipengaruhi oleh media, ada 

kemungkinan media massa akan mengukuhkan nilai-nilai sosial yang belum 

ada dalam masyarakat. Namun, media menawarkan ide-ide baru yang justru 

bertolak belakang dengan nilai-nilai yang sudah disepakati, juga tidak bisa 
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dipandang sebelah mata. Bahkan, beberapa film atau sinetron justru lebih 

banyak melawan budaya yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman.
5
 

Grame turner mengungkapkan bahwa film tidak hanya sekedar refleksi 

dan realitas. Sebaliknya film merupakan representasi atau gambaran dari 

realitas, film membentuk dan menghadirkan kembali realitas berdasarkan 

kode-kode, konveksi-konveksi, dan ideologi dari kebudayaannya.
6
 

Film umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk 

berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya mencapai 

efek yang diharapkan.
7
 Namun seiring dengan kebangkitan film, muncul pula 

film-film yang mengumbar seks, kriminal, dan kekerasan.  

Inilah yang kemudian melahirkan studi komunikasi massa. Kekuatan dan 

kemampuan film terjangkau banyak segmen sosial, lantas membuat para ahli 

mengatakan bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. 

Sejak saat itu merebaklah berbagai penelitian yang hendak melihat dampak 

film terhadap masyarakat.
8
 

Dalam banyak penelitian tentang dampak film terhadap masyarakat, 

hubungan antara film dan masyarakat selalu dipahami secara linier. Artinya, 

film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan 

pesan (message) di baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Kritik yang 

muncul terhadap perspektif ini didasarkan atas argument bahwa film adalah 

potret dari masyarakat di mana film itu dibuat. Film selalu merekam realitas 

yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksi 

ke atas layar.
9
 

Pada saat ini banyak orang tua atau orang dewasa yang membiarkan anak-

anaknya menonton film tanpa di awasi, baik itu film animasi, action, dan film 

lainnya. Sehingga mereka tidak memberikan arahan terhadap sang anak, mana 

yang baik atau tidak. Film animasi atau pun film lainnya sudah pasti memiliki 
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unsur bullying di setiap adegan dan scenenya, bahkan pada saat ini masyarakat 

tidak tahu mana saja unsur bullying sehingga di dalam film ketika sang anak 

menonton dan meniru adegan bullying lalu di praktekan di kehidupannya. Dan 

bahkan tanpa disadari bahwasannya apa yang terjadi di dalam film juga 

memberikan dampak terhadap sang penonton, baik itu anak-anak, orang tua, 

remaja, dan orang dewasa. Pada saat ini unsur bullying yang terjadi di dalam 

film, di jadikan contoh dan di praktekkan oleh sebagian orang di dalam 

kehidupanny, walaupun praktek bullying yang mereka lakukan hanya 

meledek, tetapi dengan seringnya mereka melakukan bullying akan membuat 

sang korban tidak nyaman dan membuatnya menjadi pelaku bullying. 

Di Indonesia bullying belum menjadi istilah yang umum untuk digunakan. 

Selain karena belum adanya padanan kata yang tepat, bullying merupakan 

masalah yang klasik, berkesinambungan dan kompleks. Istilah tersebut sendiri 

mewakili suatu bentuk intimidasi terhadap orang yang lebih lemah. Intimidasi 

yang dilakukan bisa dalam berbagai bentuk antara lain dalam bentuk verbal, 

seperti makian, kata-kata kotor, umpatan, kata tidak sopan, ejekan, yang 

sifatnya melecehkan, menghina dan merendahkan martabat korbannya. Selain 

itu, ada juga bentuk bullying fisik, seperti memukul, mencekik, dan bentuk-

bentuk lainnya. 

Pelaku bullying bisa di penajara menurut undang-undang 23 tahun 2002 

pasal 80
10

, kasus bullying terjadi beberapa bulan lalu di daerah Kampar 

disalah satu sekolah ternama di Kab. Kampar dan mengakibatkan korbannya 

bunuh diri, contoh perlakuan bullying yang sering terjadi di masyarakat adalah 

meledek dengan candaan padahal ini sudah termasuk kedalam bullying. 

Banyaknya tindakan bullying menjadi permasalahan yang tak ada 

hentinya. Aksi bullying tak hanya menimbulkan trauma psikis, tetapi juga 

menimbulkan korban jiwa dan memicu tindakan balas dendam.
11

 Tindakan 

bullying merupakan satu realitas sosial yang masih terus terjadi hingga dewasa 
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ini. Tindakan bullying yang banyak terjadi di berbagai tempat merupakan 

salah satu realitas sosial yang banyak diangkat ke dalam film.
12

 

Film kartun pada awalnya dibuat bertujuan sebagai sarana hiburan untuk 

anak-anak. Seiring dengan perkembangan zaman dan beragam, jenis hiburan, 

film kartun atau animasi berubah menjadi konsumsi berbagai usia, hal ini 

menyebabkan film kartun menjadi variatif. Ada yang isi dan temanya untuk 

anak-anak dan segala usia, da pula yang konten dan maknanya khusus 

diperuntukkan bagi konsumen usia dewasa. 

Film animasi awalnya diciptakan dari seniman pelukis. ditemukannya. 

Ditemukannya cinemathography telah menimbulkan gagasan pada mereka 

untuk menghidupkan gambar yang mereka lukis, sehingga lukisan itu bisa 

menimbulkan hal yang menarik dan lucu karena dapat memegang peran apa 

saja yang tidak diperankan oleh manusia. 
13

  

Zootopia adalah serial animasi 3D produksi Walt Disney Amerika Serikat 

yang di buat dengan hasil komputer dengan teknologi yang canggih dan tinggi 

dan dirilis pada tanggal 4 Maret 2016 di Amerika Serikat. Film ini di 

sutradarai oleh Byron Howard dan Rich More.  

Film beriksah dimana seekor kelinci bernama Judy Hopps, kelinci dari 

desa Bunny Burrow, memiliki impian masa kecilnya menjadi petugas kelinci 

pertama di departemen kepolisian di kawasan perkotaan Zootopia. Meskipun 

diterima di Departemen Kepolisian Zootopia (Zootopia Police Department 

atau ZPD), Judy dipindah tugaskan ke bagian parkir kendaraan oleh Ketua 

Bogo, yang meragukan potensi Judy. Pada hari pertama, Judy bertemu dengan 

Nick Wilde dan mitranya, Finnick, di toko es krim. Nick dan Finnick diusir 

oleh pemilik toko es krim karena tidak mampu membeli es krim kesukaan 

Finnick. Judy, yang merasa iba terhadap mereka, membelikan es krim untuk 

mereka. Namun, Judy mengetahui bahwa mereka menipu Judy. Judy geram 
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dan bertemu dengan Nick, sementara Finnick telah pergi. Karena kecerobohan 

Judy, Nick dapat melarikan diri.
14

 

Namun walaupun film ini banyak mendapatkan penghargaan di berbagai 

festival film dan memeproduksi film ini dengan teknologi canggih dan tinggi 

namun sayang film ini banyak terdapat unsur bullying bahkan hampir di setiap 

scenenya dan ini bisa berpengaruh terhadap  perilaku, sifat, dan mental anak-

anak yang menontonnya. 

Berawal dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

tentang film animasi yang memiliki unsur bullying tersebut dengan judul 

penelitian yakni “ANALISIS SEMIOTIK UNSUR BULLYING PADA 

FILM ANIMASI ZOOTOPIA.” 

 

B. Penegasan Istilah  

Istilah yang digunakan dalam judul yang penulis teliti mengandung 

pengertian yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: 

1. Unsur Bullying  

Unsur adalah merupakan bagian terkecil dari suatu hal yang berkaitan 

dengan perbuatan atau suatu hal yang di gambarkannya.
15

 

Bullying adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan 

kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/kelompok. Pihak yang 

kuat disini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tetapi bisa juga kuat 

secara mental. Dalam hal ini sang korban bullying tidak mampu membela atau 

mempertahankan dirinya karena lemah secara fisik dan mental.
16

 

2. Analisis Semiotik 

Semiotik secara etimologis, istilah semiotic berasal dari kata Yunani 

semeion yang  berarti “tanda”. Tanda itu sendiri didefenisikan sebagai sesuatu 

yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap 

mewakili sesuatu yang lain. Secara terminology, semiotik dapat didefenisikan 
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sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-

peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda.
17

 

3. Film Zootopia 

Zootopia (atau Zootropolis dalam versi Eropa)  adalah film animasi 3D 

Amerika Serikat tahun 2016 yang disutradarai oleh Byron Howard dan Rich 

Moore serta diproduseri oleh Clark Spencer. Naskah film ini ditulis oleh Jared 

Bush dan Phil Johnston, sementara cerita film ini ditulis oleh Byron Howard, 

Rich Moore, Jared Bush, Josie Trinidad, Jim Reardon, Phil Johnston dan 

Jennifer Lee. Film ini diisi oleh suara Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris 

Elba, Jenny Slate, Nate Torrence, Bonnie Hunt, Don Lake, Tommy Chong, J. 

K. Simmons, Octavia Spencer, Alan Tudyk dan Shakira. 

Film Zootopia ditayangkan secara perdana di Festival Film Animasi 

Brussles pada tanggal 13 Februari 2016 dan dirilis di Amerika Serikat pada 

tanggl 4 Maret 2016. Film ini mendapat riview positif dari para kritikus.
18

 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian  ini adalah  bagaimana unsur bullying 

yang terdapat dalam fim animasi zootipia?  

 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui unsur bullying dalam film 

animasi zootopia.  

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan dan 

informasi tentang pentingnya memilih tontonan untuk anak-

anak yang tidak ada unsur bullying agar tidak terjadi hal yang 

tidak baik dikemudian hari. 
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2. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wacana kepada 

khalayak akademis dan masyarakat pada umumnya tentang 

unsur bullying yang dikontribusikan dalam film animasi 

zootopia. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

ilmu pengetahuan dan pemikiran baru terhadap perkembangan 

keilmuan di bidang Broadcasting khususnya pada Program 

Studi Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.  

b. Kegunaan Praktis 

1. Mengembangkan pengetahuan dan wawasan penelitian tentang 

analisis semiotik unsur bullying dalam sebuah film, sekaligus 

mengetahui tata cara melakukan penelitian serta analisis data 

penelitian sesuai dengan jenis penelitian (kualitatif atau 

kauantitatif). 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur 

kepustakaan dalam bidang Broadcasting khususnya bagi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau 

3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu 

Komuniakasi (S.I.Kom) pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 
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E. Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah terarah penulis membuat sistematika penulisan 

sesuai dengan masing-masing bab. Masing-masing bab terdiri dari 

beberapa sub bagian bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. 

Adapun susunan sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

   pada bab ini pendahuluan terdiri dari latar belakang 

masalah, penegasan    istilah, rumusan masalah, tujuan, 

keguaan penelitian dan sistematika penulisan. 

 BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

   pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang di 

pakai, kajian terdahulu, dan kerangka berpikir. 

 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

di dalam bab ini tertera jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan  waktu penelitian, sumber data, informan 

penelitian, teknik pengumpulan data, validitas dara dan 

teknik analisis data. 

BAB IV           : GAMBARAN UMUM  

Menjelaskan tentang gambaran umum penelitian. 

 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

 BAB VI : PENUTUP 

Menjelaskan tentang kesimpulan, dan saran yang 

bermanfaat dari hasil penelitian. 

 DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 


