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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Media sudah dipandang sebagai alat untuk membangun dan 

mempengaruhi opini publik berkat kekuatannya yang sangat besar. Wacana yang 

dibangun media pada akhirnya menjadi wacana publik. Media adalah sebutan 

untuk sarana penyampaian komunikasi dari komunikator kepada komunikan. 

Media terbagi dalam media umum seperti telephone, telegraf, teleteks, dan lain-

lain, serta media massa yang memiliki karakter massa yaitu televisi, pers, radio 

dan film.
1
  

Dalam perkembangan media, audio visual bisa dikatakan sangat ampuh 

menyampaikan suatu pesan terhadap khalayak banyak daripada media-media lain. 

Komunikasi yang efektif sangat diperlukan dalam penyampaian pesan. Salah satu 

media audio visual yaitu film. Film adalah gambar hidup atau sering disebut 

movie. Film merupakan media komunikasi, yang bisa memberikan berbagai 

bentuk dampak, baik berupa hiburan, pendidikan, penerangan, pengaruh serta 

perkembangannya yang sudah menjadi bagian hidup dari kehidupan masyarakat 

yang menonton.
2
 

Film memiliki keunggulan tersendiri di banding media komunikasi massa 

lainnya. Karakter yang audio (dapat didengar) dan visual (dapat dilihat) yang 

bergerak menjadikan film lebih kuat dalam menyampaikan pesan kepada 
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khalayak. Selain itu alur cerita yang ditawarkan pada setiap film, baik fiksi dan 

non fiksi, menjadikan film memiliki nilai lebih bila dibandingkan dengan media 

komunikasi massa lainnya. Film lebih dianggap sebagai media hiburan ketimbang 

media pembujuk (persuasive). Namun yang jelas, film sebenarnya mempunyai 

kekuatan kekuatan bujukan persuasi yang besar. Kritik publik dan adanya 

lembaga sensor juga menunjukkan film memiliki daya pengaruh yang besar ke 

masyarakat. Berkaca dari hal ini, jika isi film yang disajikan memuat hal baik 

maka logikanya dapat membawa dampak baik atau positif pun hal sebaliknya.
3
 

Berbicara mengenai film tidak terlepas dari sejarah perkembangan film itu 

sendiri. Film sendiri ditemukan hasil pengembangan prinsip-prinsip fotografi dan 

proyektor. Film pertama kali diperkenalkan kepada publik di Amerika Serikat 

dengan judul film The Life Of An American Fireman dan The Great Train 

Robbery yang dibuat oleh Edwin S. Porter pada tahun 1903.
4
   

Di Indonesia sendiri, film pertama berjudul Lely Van Java yang diproduksi 

di Bandung pada tahun 1926 oleh david. Disusul oleh Eulis Atjih diproduksi 

Kruger Corporation pada tahun 1927/1928 dan sampai tahun 1930 masyarakat 

pada waktu itu bisa menonton film-film berikutnya yaitu  Lutung Kasarung, Si 

Conat dan Pareh. Film yang disajikan masih merupakan film bisu, dan orang-

orang yang mengusahakannya adalah orang-orang dari Belanda dan Cina.
5
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Bukti film adalah sebagai cermin dari realitas dapat kita lihat dari 

pengaruh film bagi khalayak. Film yang baik tentunya akan berpengaruh baik pula 

terhadap khalayak, sebaliknya film yang memberikan akibat buruk bagi khalayak, 

maka akan secara sadar atau tidak akan menjadi sebuah memori budaya bagi 

masyarakat itu sendiri. Bukti film yang menjadi cerminan dari realitas dapat kita 

simak dari film-film sejarah, film documenter serta film yang diangkat dari kisah-

kisah nyata dalam kehidupan sehari-hari.
6
 

Di sini peneliti lebih memilih meneliti film-film bioskop atau layar lebar 

Indonesia sebagai bentuk bahwa film merupakan salah satu media komunikasi 

massa dimana pesan- pesan yang diproduksi secara massal tersebut disebarkan 

kepada masyarakat sebagai penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen. 

Pesan-pesan dalam film tersebut juga disampaikan secara cepat, serentak, dan 

selintas melalui bioskop-bioskop.   Peneliti   melihat   film-film   Indonesia   yang 

bertumbuh dan berkembang saat ini juga mencerminkan realitas sosial di 

masyarakat. 

Film yang ingin dikaji oleh peneliti ialah film “Serigala Terakhir”. Film ini 

dirilis pada tanggal 5 november 2009 dan disutradarai Upi Avianto. Film ini  

meceritakan kisah tentang persahabatan, kesetiaan, dan kehormatan. Film yang di 

perankan oleh Vino G bastian, Fathir Muchtar, Dallas Pratama, Dion Wiyoko Ali 

Syakieb ini berhasil meraih beberapa penghargaan, diantarnya : pemenang di 
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festival film Bandung tahun 2010, pemenang di Indonesian Movie awards tahun 

2010 dan unggulan film terbaik tahun 2009.
7
 

Di dalam Film “ Serigala terakhir “  ini disisi lain juga mengandung unsur 

pesan moral yang dapat dipetik oleh para penikmatnya. Akan tetapi dalam film “ 

Serigala terakhir “  ini sarat akan muatan adegan-adegan yang menonjolkan 

kekerasan fisik dan non fisik, kata-kata makian atau pun umpatan, dan  adanya 

penggunaan senjata tajam dan api dalam adegan-adegan di film tersebut.  

Pembahasan tentang kekerasan dapat ditinjau dari dimensi sosiologis dan 

dimensi simbolik atau virtual. Menurut Wignyosoebroto, kekerasan adalah suatu 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat 

(atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang 

berposisi lebih lemah (atau dipandang berada dalam keadaan lebih lemah), 

berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesenjangan untuk dapat 

ditimbulkan rasa derita dipihak yang tengah menjadi obyek kekerasan itu. Namun, 

tak jarang pula tindak kekerasan ini terjadi sebagai bagian dari tindakan manusia 

untuk melampiaskan rasa amarah yang sudah tak tertahankan lagi olehnya.
8
 

Kekerasan bisa dilakukan secara fisik seperti melukai, membunuh dan 

sejenisnya, maupun hanya lewat kata- kata seperti mengumpat dan menghina, 
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sebagai luapan rasa marah yang sudah mencapai puncaknya kepada orang lain 

atau obyek kekerasan tersebut.
9
 

Di dalam agama Islam sendiri telah menggariskan berbagai aturan 

larangan tentang tindak kekerasan. Seperti dalam Al-Qu‟an surat An Nisaa‟ Ayat 

148 : 

                   

148.  Allah tidak menyukai Ucapan buruk[371], (yang diucapkan) dengan terus 

terang kecuali oleh orang yang dianiaya[372]. Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha Mengetahui. 

[371]  Ucapan buruk sebagai mencela orang, memaki, menerangkan keburukan-

keburukan orang lain, menyinggung perasaan seseorang, dan sebagainya. 

[372]  Maksudnya: orang yang teraniaya oleh mengemukakan kepada hakim atau 

Penguasa keburukan-keburukan orang yang menganiayanya. 

“Allah tidaklah suka penyebaran perkataan-perkataan yang buruk.” 

(pangkalayat148).  Kalau dikatakan Allah tidak suka, niscaya Allah 

membencinya.  Maka amatlah benci menyiar-nyiarkan atau menjelas-jelaskan 

perkataan yang buruk, yang kotor, yang cabul dan yang carut-marut.  Yang 

disukai oleh Allah hanyalah kata-kata yang sopan yang tidak menyinggung 

perasaan, yang tidak merusak akhlak.  
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Untuk menuntun batin dan kesopanan kita, pada penutup, Tuhan 

menyatakan bahwa Dia selalu mendengar apa yang kita ucapkan, sopankah atau 

kotor, dan mengetahui perangai-perangai dan kelakuan kita yang akan bisa 

menjatuhkan Muru‟ah (harga diri). Karena banyaknya kata kotor, adalah alamat 

dari budi dan batin yang memulai kotor. Padahal ummat yang beragama, sudah 

semestinya mempunyai kesopanan yang tinggi. 

Tentu saja perkataan yang tidak patut kita ucapkan itu sangat tidak 

menguntungkan bagi pribadi maupun khalayak umum, karena perkataan yang 

tidak baik itu dapat menimbulkan perpecahan. 

 Oleh sebab itulah peneliti tertarik meneliti dengan menggunakan metode 

analisis semiotik sebagai alat analisis. Sebuah metode yang mempelajari tentang 

tanda dan lambang. Penggunaan metode ini didasarkan atas kenyataan bahwa film 

adalah suatu bentuk pesan komunikasi.  

Peneliti memilih semiotik sebagai metode yang digunakan untuk meneliti 

karena film sendiri dibangun dengan tanda-tanda semata. Tanda-tanda itu 

termasuk berbagai system tanda bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek 

yang diharapkan. Selain itu film merupakan bidang yang amat relevan bagi 

analisis semiotik. 

Berdasarkan uraian atau permasalahan diatas, maka peneliti ingin 

memperlihatkan serta menjelaskan mengenai tindak kekerasan yang terjadi dalam 

scene film Serigala Terakhir tersebut. Dengan adanya film “Serigala Terakhir“  

yang berdurasi kurang lebih 139 menit yang menonjolkan adegan kekerasan 

sebagai tema sentralnya, peneliti tertarik untuk menjadikan karya ilmiah. 
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1.2. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu diperjelas untuk 

mempermudah kajian penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

memprediksi makna yang dikaji peneliti, yaitu : 

1.2.1. Representasi 

Secara sederhana, representasi berarti perwakilan atau yang mewakili. 

Representasi adalah sesuatu yang merujuk pada proses yang dengannya realitas 

disampaikan dalam komunikasi, via kata-kata, bunyi, citra, atau kombinasinya. 

Representasi juga dapat dilihat dari dua pengertian Representasi mental, 

merupakan konsep tentang „sesuatu‟ yang ada di kepala (peta konseptual) yang 

berbentuk abstrak. Kedua adalah representasi bahasa. Representasi bahasa 

berperan penting dalam kontruksi makna. Konsep  

abstrak yang ada dalam kepala kita harus diterjemahkan dalam bahasa lazim, 

supaya kita dapat menghubungkan konsep dan ide-ide tentang sesuatu dengan 

tanda dan simbol-simbol tertentu.
10

 

1.2.2. Film 

Film merupakan salah satu media yang berpotensi untuk mempengaruhi 

khalayaknya, karena kekuatan dan kemampuannya menjangkau banyak segmen 

sosial. Dalam hubungannya, film dan masyarakat dipahami secara linier. Artinya, 

film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan 

di baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Kritik yang muncul terhadap 
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perspektif ini didasarkan atas argumen bahwa film adalah potret dari masyarakat 

dimana film itu dibuat.
11

 

1.2.3. Serigala Terakhir 

Serigala Terakhir merupakan film drama kriminal dari Indonesia yang 

dirilis pada 5 November 2009 yang disutradarai oleh Upi Avianto. Film ini 

dibintangi antara lain oleh Vino G. Bastian, Al Fathir Muchtar, Dallas Pratama, 

Dion Wiyoko, Ali Syakieb, Reza Pahlevi, Fanny Fabriana, dan Zaneta Georgina.
12

 

 

1.3. Permasalahan 

1.3.1. Identifikasi Masalah 

Melihat banyaknya sudut yang bisa dikaji dalam film Serigala “ Serigala 

Terakhir “ ini, maka penulis menelaah tentang Representasi kekerasan dalam film 

Serigala Terakhir yang dikaji dari level Realitas, level Representasi dan level 

ideologi dengan analisis semiotika yang dikemukakan Jhon Fiske. 

1.3.2. Batasan Masalah 

Dengan banyaknya kajian yang bisa diambil dalam film  ini, maka penulis 

hanya membahas tentang Representasi kekerasan dalam film Serigala Terakhir 

tersebut. 

1.3.3. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas fokus masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, 

maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut :  
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a. Bagaimanakah representasi kekerasan non fisik dalam film “Serigala 

Terakhhir” melalui tokoh-tokoh utama ? 

 

1.4. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bentuk kekerasan non fisik di tinjau dari kode level 

realitas. 

b. Untuk mengetahui bentuk kekerasan non fisik di tinjau dari kode level 

representasi. 

c. Untuk mengetahui bentuk kekerasan non fisik di tinjau dari kode level 

ideologi. 

1.4.2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah kajian pemikiran bagi 

pengembangan ilmu komunikasi terutama berkaitan dengan pengembangan studi 

analisis semiotika. 

b. Secara praktis 

Dapat digunakan menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya. 

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada 

khalayak untuk lebih selektif dalam memilih film yang sesuai dengan etika yang 

berlaku di tengah masyarakat dan juga bagi dunia perfilman indonesia agar 

memperhatikan etika-etika yang berlaku dalam pembuatan sebuah film. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan menyususn tulisan ini, maka peneliti membuat 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang Latar Belakang Permasalahan, Alasan 

Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan 

Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Pada bab ini akan diuraikan tentang Kajian Teori, Kajian   

Terdahulu dan Kerangka Pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

validitas dan teknik analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Menjelaskan tentang hasil dan pembahasan  

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang penyajian data y 

BAB VI  : PENUTUP 

Menjelaskan kesimpulan dan saran dari penelitian yang diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


