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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Film merupakan media komunikasi massa visual yang banyak diminati 

masyarakat. Jutaan orang menonton film di bioskop, televisi dan film video 

laser setiap minggunya. Di Amerika Serikat dan Kanada lebih dari satu juta 

tiket film terjual setiap tahunnya. Selain sebagai media hiburan ternyata film 

mempunyai fungsi yang beragam. Ada tiga fungsi film selain hiburan yaitu, 

informatif, edukatif, bahkan persuasif. Fungsi edukatif dapat tercapai apabila 

film nasional memproduksi film sejarah atau dokumenter dan film yang 

diangkat dari kehidupan sehari-hari secara berimbang.
1
 

Perfilman Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Film-layar lebar-

sinetron berfungsi sebagai agen sejarah. Film dapat dimanfaatkan untuk 

melihat le-non-dit des societes (apa yang tidak dikatakan oleh masyarakat). 

Apa yang tidak muncul dalam pidato dan percakapan resmi, tetapi terjadi di 

masyarakat bisa terekam dalam film. Selain itu film juga dapat dianalisis 

sebagai diskursus atau bentuk baru dari ekspresi pemikiran.
2
 

Harus kita akui bahwa hubungan antara film dan masyarakat memiliki 

sejarah yang panjang dalam kajian para ahli komunikasi. Film sebagai alat 

komunikasi massa yang kedua yang muncul di dunia, mempunyai masa 

pertumbuhannya pada akhir abad -19, dengan perkataan lain pada waktu unsur-

unsur yang merintangi perkembangan surat kabar sudah dibikin lenyap. Ini 

berarti bahwa dari permulaan sejarahnya film dengan lebih mudah dapat 

menjadi alat komunikasi yang sejati, karena ia tidak mengalami unsur-unsur 

teknik, politik, ekonomi, sosial dan demografi yang merintangi kemajuan surat 

kabar pada masa pertumbuhannya dalam abad ke-18 dan permulaan abad ke-

19. Film mencapai puncaknya  diantara perang dunia I dan perang dunia II, 

                                                             
1
 Elvinaro Ardinto, dkk. Komunikai Massa: Suatu Pengantar. Edisi Revisi (Bandung: 

Simbiosa rekatama media, 2014 ), 145. 
2
Asvi Warman Adam, Membongkar Manipulasi Sejarah Kontroversi Pelaku dan 

Peristiwa. (Jakarta:Kompas Media Nusantara, 2009), h. 224. 



2 
 

namun kemudian merosot tajam setelah tahun 1945, seiring dengan munculnya 

medium televisi.
3
 

Setiap film memiliki tempat di hati penikmatnya. Sedikit banyaknya, film 

dapat dengan mudah mempengaruhi sikap dan pemikiran serta menambah 

pengetahuan dan pemahaman penonton tentang suatu persoalan sesuai dengan 

conten, isi atau pesan dari suatu film. Hal ini dikenakan film sebagai suatu 

media massa yang sangat dekat dengan masyarakat.Kekuatan dan kemampuan 

film menjangkau banyak segmen sosial, lantas membuat para ahli bahwa film 

memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayak. Sejak saat itu merebaklah 

berbagai penelitian yang hendak melihat dampak film terhadap masyarakat 

selalu dipahami secara linear. Artinya, film selalu mempengaruhi dan 

membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan (messege) dibaliknya, tanpa 

pernah berlaku sebaliknya.
4
 

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, secara lebih intens 

ketimbang medium lainnya. Film adalah bagian dari kehidupan sehari-hari 

dalam banyak hal,bahkan dalam kita berbicara sangat dipengaruhi oleh 

metafora film.
5
 

Perubahan dalam industri perfilman, jelas nampak pada teknologi yang 

digunakan. Jika pada awalnya, film berupa gambar hitam putih, bisu dan sangat 

cepat, kemudian berkembang hingga sesuai dengan sistem pengelihatan mata 

kita, berwarna dan dengan segala macam efek-efek yang membuat film lebih 

dramatis dan terlihat lebih nyata. 

Perkembangan industri perfilman saat ini tidak terlepas dari ide-ide dan 

gagasan sutradara yang berhasil membawa perfilman Indonesia ke kancah 

internasional. Film-film indonesia yang sukses memenangkan tingkat 

internasional di antaranya Ada Apa Dengan Cinta (AADC) yang disutradarai 
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oleh Rudi Soedjarwo, Ayat-Ayat Cinta yang disutradarai oleh Hanung 

Bramantyo, The Raid yang disutradarai oleh Gareth Evans, Laskar Pelangi 

yang disutradarai oleh Riri Riza, Pasir Berbisik yang disutradarai oleh Nan 

Achnas, Habibie dan Ainun yang disutradarai oleh Faozan Rizal, Modus 

Anomali yang disutradarai oleh Joko Anwar, dan Daun di Atas Bantal yang 

disutradarai oleh Garin Nugroho. 

Dalam perkembangannya, film tidak hanya dijadikan sebagai media 

hiburan semata tetapi juga digunakan sebagai alat propaganda, terutama 

menyangkut tujuan sosial dan nasional. Berdasarkan 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 disebut 

indentifikasi psikologis. Film merupakan dokumen kehidupan sosial sebuah 

komunita yang mewakili realitas sekelompok 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, secara lebih intens ketimbang medium 

lainnya. Film adalah bagian dari kehidupan sehari-hari dalam banyak 

hal,bahkan dalam kita berbicara sangat dipengaruhi oleh metafora film.
6
 

Film-film Indonesia mulai mendapat apresiasi oleh kritikus film 

internasional dan berjaya festival-festival film internasional. Namun semakin 

berjayanya perfilman Indonesia, semakin banyak fenomena yang ditimbulkan. 

Adapun fenomena perfilman yang sering terjadi adalah masih banyak film 

yang menampilkan adegan kekerasan. Dengan demikian, penayangan adegan 

kekerasan di perfilman akan memberikan efek dan dampak negatif bagi 

penontonnya. 

Salah satu film Indonesia yang menampilkan adegan kekerasan adalah 

film Daun di Atas Bantal. Dalam film ini, banyak tayangan yang mengandung 

unsur kekerasan. Hal ini akan memberikan dampak negatif yang sangat 
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berpengaruh bagi penonton apalagi penonton anak-anak, sebab film yang 

terdapat tayangan kekerasan saat ini bukan hanya dikonsumsi oleh orang 

dewasa saja, akan tetapi anak-anak juga menonton tayangan tersebut tanpa 

adanya pengawasan orang tua.  

Film Daun di Atas Bantal merupakan salah satu film yang menampilkan 

tayangan kekerasan. Film ini menampilkan kehidupan anak-anak jalanan yang 

sangat keras dan kompetitif. Kekerasan yang ditampilkan berupa pukul-

pukulan, saling memaki, saling sikut, meludah, merokok , masturbasi, melihat 

pembunuhan, membiarkan darah ditangan dan tidak membasuhnya. 

Sebuah film dapat ditujukan untuk tujuan komersil atau sekedar untuk 

kebutuhan komunitas atau kebutuhan lainnya. Karena film dapat dimanfaatkan 

sebagai alat untuk propoganda, politik, pencitraan dan sebagainya.  

Saat ini sudah banyak film maupun sinetron yang bertemakan tentang 

anak jalanan. Salah satunya sinetron yang berjudul Anak Jalanan di RCTI. 

Kisah tentang anak jalanan yang diceritakan dalam sinetron Anak jalanan di 

RCTI tersebut sangat jauh berbeda dalam Film Daun di Atas Bantal. Dimana 

sinetron anak jalanan menceritakan seorang anak jalanan yang hidup serba 

berkecukupan, memiliki motor gede, dan tinggal di rumah yang megah. 

Berbeda dengan film daun di atas bantal yang menceritakan bagaimana 

kerasnya hidup anak jalanan. Film ini juga diperankan langsung oleh tiga anak 

jalanan yang sesungguhnya, sehingga cerita yang disampaikan tampak realitas. 

Daun di Atas Bantal merupakan film ke empat karya Garin Nugroho 

setelah Cinta dalam Sepotong Roti,  Surat untuk Bidadari, dan Bulan Tertusuk 

Ilalang. Film ini dirilis pada tahun 1998 dan diperankan oleh Christine Hakim, 

Sarah Azhari, Sugeng, Heru dan anak-anak jalanan yang berdurasi 83 menit 

dengan menggunakan bahasa daerah Yogyakarta. Garin mendesikasikan untuk 

anak-anak jalanan yang menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan serta 

ketidakadilan atas hak-hak hidup mereka.  

Dalam film tersebut,  anak jalanan hidup miskin di tempat yang kumuh. 

Di awal cerita, film ini menggambarkan kehidupan anak jalanan dengan 

menampilkan kegiatan anak-anak jalanan yang sebenarnya tidak pantas 
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dilakukan oleh anak-anak seusia mereka, seperti merokok, menindik tubuh, 

mencuri, menghisap lem, dan minum minuman keras buatan mereka sendiri. 

Heru, Sugeng, dan Kancil yang merupakan anak jalanan yang memiliki 

kegiatan yang jauh dengan masyarakat pada umumnya. Mereka mencari uang 

dengan cara merebut bantal anak jalanan lain yang berisi uang. Pada bagian 

awal cerita di ceritakan bahwa Heru dan Kancil mencuri bantal anak jalanan 

lain. Pada saat perjalan pulang kerumah mereka dengan menggunakan kereta 

api, mereka berebut bantal tersebut. Kancil yang berhasil merebut bantal sefera 

lari ke atas atap gerbong kereta api. Namun ternyata hal itu membuatnya 

celaka. Ia menghantam dinding terowongan dan tewas. 

Setelah kejadian itu, film ini kembali menceritakan kehidupan anak 

jalanan. Pada bagian tengah cerita diceritakan bahwa heru secara tiba-tiba  

memiliki banyak uang dan memberi banyak hadiah kepada Asih, ibu 

angkatnya. Namun setelah itu, Heru dibunuh dan dan menjadi  salah satu 

korban mafia asuransi. Setelah terbunuhnya Heru, film mulai terfokus dengan 

kehidupan Sugeng dan Asih. Bagian akhir cerita menceritakan tentang 

buruknya keamanan kehidupan kaum miskin ditandai dengan terbunuhnya 

Sugeng karena peristiwa salah tusuk. Diakhir cerita juga diceritakan nasib 

tragis Sugeng yang tidak dapat dikuburkan karena Sugeng tidak terdaftar 

sebagai warga di daerah tersebut. 

Banyak informasi bisa diserap dari televisi yang tidak didapat dari tempat 

lain. Namun, di sisi lain banyak juga acara  televisi yang bisa berdampak buruk 

terhadap anak-anak. Hasil penelitian menyimpulkan, sebagai media audio 

visual, televisi mampu merebut 94 persen saluran masuknya pesan-pesan atau 

informasi ke dalam jiwa manusia yaitu lewat mata dan telinga. Pada anak-anak 

yang umumnya selalu meniru apa yang mereka lihat, tidak tertutup 

kemungkinan perilaku dan sikap mereka akan meniru kekerasan yang 

ditayangkan di televisi yang mereka tonton. Menurut seorang pengamat anak-

anak Dra. Mazdalifah, Ph.D, tayangan kekerasan adalah yang menampilkan 

adegan kekerasan dari tingkat ringan seperti kata-kata kasar, makian, cacian, 

sampai ke tingkat berat seperti adegan membunuh. Komisi Nasional 
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Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengatakan sangat 

banyak adegan yang tak pantas dilihat anak-anak itu dalam berbagai sinetron, 

berita atau tayangan reka ulang kasus pembunuhan yang ditayangkan televisi.
7
 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

menganalisis kekerasan fisik yang terdapat dalam film Daun di Atas Bantal, 

karena film ini dimainkan langsung oleh tiga anak jalanan yang menceritakan 

kerasnya kehidupan masyarakat ekonomi rendah yang lebih berfokus pada tiga 

anak tersebut dengan ditampilkannya tindakan-tindakan kekerasan sehingga 

adegan kekerasan digambarkan sangat jelas. Selain itu, alasan lain peneliti 

melakukan penelitan terhadap film ini adalah film Daun di Atas Bantal berhasil 

mendapatkan beberapa penghargaan tingkat internasional diantaranya Asia-

Pacific Film Festival - 1998 - Best Actress - Christine Hakim, Asia-Pacific 

Film Festival - 1998 - Best Film, Singapore International Film Festival - 1999 

- Unggulan dalam kategori Silver Screen Award Best Asian Feature Film - 

Garin Nugroho, dan Tokyo International Film Festival - 1998 - Special Jury 

Prize - Garin Nugroho
8
. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami proposal, maka 

dipandang perlu menegaskan beberapa istilah yang terkadung dalam judul, 

sebagai berikut: 

1. Content Analysis (Analisis Isi) 

Analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan 

menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap 

pesan yang tampak. 
9
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2. Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik adalah bentuk atau prilaku kekerasan yang diberikan 

pada seseorang terhadap orang lain, yang pastinya akan menyakiti dan lebih 

bersifat pada kerusakan fisik seseorang.
10

 

3. Film  

Film adalah sebagai hasil budaya dan alat ekspresi kesenian. Film 

sebagai komunikasi massa merupakan gabungan dari berbagai teknologi seperti 

fotografi dan rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni teater sastra dan 

arsitektur serta seni musik.
11

 

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi dalam penelitian 

ini adalah  

a. Bagaimana bentuk-bentuk adegan kekerasan fisik yang ditampilkan 

dalam Film Daun di Atas Bantal? 

b. Berapa frekuensi dan persentase adegan kekerasan fisik dalam Film 

Daun di Atas Bantal? 

 

2. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis isi 

kekerasan fisik dalam film Daun di Atas Bantal? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi adegan 

kekerasan fisik dalam film Daun di Atas Bantal. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya wawasan dan keilmuan 

dalam meningkatkan pengembangan yang lebih luas dalam kajian 

penelitian komunikasi, terutama yang berkaitan dengan film. 

2) Diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti-peneliti lain yang 

ingin meneliti tentang film dengan metode analisis isi. 

 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian diharapkan dapat membantu penikmat film untuk 

memahami sajian dalam film. Artinya, pecinta film tidak menerima saja 

apa yang disuguhkan dalam film, tapi mampu mengambil hikma dibalik 

tayangan film tersebut.  

2) Diharapkan dapat lebih selektif dan teliti dalam memilih tayangan di 

media massa serta diharapkan lebih literate media atau sadar terhadap 

media. 

3) Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk mendapatkan Strata 1 (S1) 

di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar dapat memudahkan susunan penelitian ini, penulis menetapkan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, 

penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian mengenai kajian teori, kajian 

terdahulu, dan kerangka pikir. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian mengenai jenis dan pendekatan 

penelitian, unit populasi dan unit sampel, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisi gambaran umum mengenai film Daun di Atas 

Bantal 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB VI  PENUTUP 

   Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran. 


