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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Kerangka teori memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari 

mana sudut masalah penelitian akan disorot. Untuk itulah perlu disusun 

kerangka teori yang akan menjadi landasan berpikir bagi penulis dalam 

menganalisis masalah penelitian.
10

 

Sebagai bentuk kegiatan ilmiah, setiap penelitian memerlukan landasan 

kerja berupa teori yang merupakan kumpulan defenisi-defenisi yang membantu 

menjelaskan suatu permasalahan. Teori sebagai hasil perenungan yang 

mendalam, mensistem dan terstruktur terhadap gejala-gejala alam berfungsi 

sebagai pengarah dalam kegiatan penelitian.
11

 

Teori adalah seperangkat dalil atau prinsip umum yang saling 

berhubungan (hipotesis yang diuji berulang kali) mengenai aspek-aspek 

sesuatu realitas yang berfungsi untuk menerangkan, meramalkan, atau 

memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta secara sistematis.
12

 

 

1. Tinjauan Terhadap Film 

Film merupakan salah satu representasi dari realitas yang ada di 

masyarakat. Bagi pembuat dan khalayaknya, film merupakan sebuah praktek 

sosial yang tidak lepas dari unsur-unsur ideologi dan propaganda yang 

terkandung di dalamnya. Fenomena tersebut berakar pada keinginan untuk 

merefleksikan segala hal yang tejadi dalam masyarakat sebenarnya yang tidak 

lepas dari konteks budaya. 

 

 

                                                             
10

Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial. (Yogyakarta: Gajah Mada University  

Press, 2005), h. 23. 
11

 Jabrohim, Teori Penelitian Sastra. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),  19. 
12

Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), h. 244. 



11 
 

a. Definisi Film 

Gambar bergerak (film) adalah bentuk dominan dari komunikasi massa 

visual di belahan dunia ini.
13

 Sebagai karya seni, film tentunya tidak terlepas 

dari ilmu seni karena memiliki suatu nilai estetika dalam suara dan gambar 

(audio-visual). Seni sendiri merupakan suatu wujud yang terindera atau artefak 

yang dapat dilihat, didengar, atau dilihat dan sekaligus didengar (visual, audio, 

audio-visual), seperti lukisan, musik, dan teater. Tetapi, yang disebut seni itu 

berada di luar benda seni sebab seni itu berupa nilai. Apa yang disebut indah, 

baik, adil, sederhana, dan bahagia itu adalah nilai. Apa yang oleh seseorang 

disebut indah dapat tidak indah bagi orang lain.
14

 

Film pertama kali lahir di pertengahan kedua abad ke 19, dibuat dengan 

bahan dasar seluloid yang sangat mudah terbakar bahkan oleh percikan abu 

rokok sekalipun. Sejalan dengan waktu, para ahli berlomba-lomba untuk 

menyempurnakan film agar lebih aman, lebih mudah diproduksi dan enak 

ditonton. Saat ini setidaknya ada tiga macam jenis film yang diproduksi secara 

masal yakni 35 mm, 16 mm, dan 8 mm. Angka-angka tersebut menunjukkan 

lebarnya pita seluloid. Semakin lebar pita seluloid, semakin baik pula kualitas 

gambar yang dihasilkan.
15

 

Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, lantas 

membuat para ahli bahwa, film memiliki potensi untuk mempengaruhi 

khalayaknya. Artinya, film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat 

berdasarkan muatan pesan (message) di baliknya, tanpa pernah berlaku 

sebaliknya.
16

 

Dalam arti lain, film juga dapat diartikan sebagai karya seni yang 

diproduksi secara kreatif dan mengandung suatu nilai baik positif maupun 

negatif, sehingga mengandung suatu makna yang sempurna. Namun, terkadang 

makna yang terkandung dalam film tersebut itu kurang disadari oleh para 
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Elviro Ardianto dkk, Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2014), h. 143. 
14
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Alex Sobur, Semiotika Komunikasi. (Bandung: PT. Penerbit Remaja Rosdakarya, 

2004), h. 127. 
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penonton pada umumnya. Makna yang terkandung dalam suatu film dapat 

terlihat dari sistem-sistem pembentuk film itu sendiri.
17

 

Kegiatan produksi film atau cinematography merangkum semua aktifitas 

dalam pembuatan film. Sistem gaya (stylistic) atau unsur sinematis juga turut 

mendukung kegiatan Cinematography dan membangun film. Unsur sinematis 

terdiri dari, mise enscene, cinematography, editing, dan sound. Mise enscene 

merupakan segala hal yang terletak di depan kamera yang aka diambil 

gambarnya dalam sebuah produksi film. Mise enscene terdiri dari empat aspek 

utama, yaitu: setting (latar), kostum dan tata rias wajah (make-up), 

pencahayaan (lighting),dan pelakonan (acting).
18

 

Selain itu, dalam cinematography juga terdapat aspek pengambilan 

gambar (shot), setiap adegan (framing), dan durasi (duration) adegan. Editing 

merupakan tahap pemilihan shot-shot yang telah diambil, dipilih, diolah, dan 

dirangkai sehingga menjadi suatu film yang utuh. Berdasarkan aspeknya, 

editing dijadikan menjadi beberapa jenis yaitu: dialog dan musik atau efek 

suara.
19

 

Film sebagai media massa yang disajikan dengan berbagai format untuk 

menyampaikan  pesan secara unik kepada penonton. Menurut Onong Uchjana, 

film adalah cerita singkat yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan suara 

yang dikemas sedemikian rupa dengan permainan kamera, teknik editing, dan 

skenario yang ada sehingga membuat penonton terpesona.
20

 

Banyak orang yang sesungguhnya mampu untuk menjadi pembuat film 

andal. Kuncinya adalah mulai mengubah cara berpikir kita untuk menjadikan 

media film itu sebagai alat komunikasi kita. Dengan segala macam fiturnya 

yang lengkap (audio/suara, visual/gambar, story/cerita, dramatisasi) film dapat 

komunikasi yang terkuat, detil dan bebas distorsi. Film merupakan media 

komunikasi massa yang didalamnya terdapat komponen-komponen komunikasi 
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Marseli Sumarno, Dasar-Dasar Apresiasi Film. (Jakarta: Gramedia , 2005), h. 48. 
18
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massa, dimana adegan atau frame dianggap sebagai sumber informasi. Berbeda 

dengan media massa yang sumber informasinya melalui isu-isu yang diangkat, 

media film lebih banyak menyampaikan pesan atau informasi melalui adegan-

adegan yang menunjukkan atau mencerminkan pesan itu sendiri. 

 

b. Fungsi Film 

Seperti halnya televisi siaran, tujuan khalayak menonton film terutama 

adalah ingin memperoleh hiburan. Akan tetapi dalam film dapat terkandung 

fungsi informatif maupun edukatif, bahkan pesuasif.
21

 

Menurut William L. Rivers film dianggap lebih sebagai media hiburan 

ketimbang media pembujuk. Namun yang jelas, film sebenarnya punya 

kekuatan bujukan atau persuasi yang besar. Kritik publik dan adanya lembaga 

sensor juga menunjukkan bahwa sebenarnya film sangat berpengaruh.
22

 

Karena film memerlukan khalayak yang besar, karena pasar luar negeri 

merupakan sumber pendapatan utama, dan karena kontrol pemerintah selalu 

mengancam, para produser berusaha tidak menyinggung perasaan siapa pun. 

Mereka memang membuat aneka film tentang kenakalan remaja, skandal 

asmara, pemisahan rasial, kejahatan dan kesehatan mental, namun mereka 

berusaha tidak menyinggung kepentingan siapa pun. Committee on Un-

American Activities Kongres di tahun1947 melakukan serangkain dengar 

pendapat untuk memastikan benar-tidaknya film digunakan sebagai media 

penyebaran paham komunisme. Meskipun ada pengakuan bahwa ada penulis 

skenario yang mencoba menyisipkan paham itu, komite tidak berhasil 

memperoleh cukup bukti untuk menyatakan bahwa film telah ditunggangi 

komunisme. Kalaupun ada, film Hollywood yang demikian sangat langka, dan 

itu pun warna hiburan tetap menonjol.
23

 

 

                                                             
21 Elvianarto Ardianto, dkk, Komunikasi Massa, Suatu Pengantar, Simbiosa. (Bandung: 

Rekanan Media, 2007), h.145. 
22 William L. Rivers, Media Massa & Masyarakat Modern. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 

252. 
23 Ibid. h. 252. 
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c. Jenis-jenis Film 

1. Film Dokumenter (Documentary Film) 

Dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film pertama 

karya Lumiere bersaudara yang berkisah tentang perjalanan (travelogues) 

yang dibuat sekitar tahun 1890-an. Tiga puluh enam tahun kemudian, 

kata dokumenter kembali digunakan oleh pembuat film kritikus film asal 

Inggris Jhon Grierson untuk film Moana (1996) karya Robert Flaherty. 

Grierson berpendapat dokumenter merupakan cara kreatif 

mempersentasekan realitas. Sekalipun Grierson mendapat tantangan dari 

berbagai pihak, pendapatnya tetap relevan sampai saat ini. Film 

dokumenter  menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk 

berbagai macam tujuan. Namun harus diakui, film dokumenter tak 

pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan, dan 

propaganda bagi orang atau kelompok tertentu.
24

 

Intinya, film dokumenter tetap berpijak pada hal-hal yang senyata 

mungkin. Seiring dengan perjalanan waktu, muncul berbagai aliran dari 

film dokumenter misalnya dokudrama (docudrama). Dalam docudrama, 

terjadi redukasi realita demi tujuan estetis, agar gambar dan cerita 

menjadi lebih menarik. Sekalipun demikian, jarak antara kenyataan dan 

hasil yang tersaji lewat docudrama biasanya tak berbeda jauh. Dalam 

dokudrama, realita tetap jadi pakam pegangan.
25

 

2. Film cerita pendek (Short Film) 

Durasi film pendek biasanya dibawah 60 menit. Di banyak Negara 

seperti Jerman, Autralia, Kanada, dan Amerika Serikat, film cerita 

pendek dijadikan laboraturium eksperimen dan batu loncatan bagi 

seseorang/kelompok orang yang kemudian memproduksi film cerita 

panjang. Jenis film ini banyak di hasilkan oleh mahasiswa jurusan film 

atau orang/kelompok yang menyukai dunia film dan ingin berlatih 

membuat film dengan baik. Sekalipun demikian, ada juga orang yang 
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memang mengkhususkan diri untuk memproduksi film pendek, 

umumnya hasil produksi ini di pasok ke rumah-rumah produksi atau 

saluran televisi.
26

 

3. Film cerita panjang (Feature-Leght Film) 

Film yang berdurasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 90-100 

menit. Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk dalam kelompok 

ini. Film-film produksi yang cukup banyak beredar di Indonesia, rata-rata 

berdurasi hingga 180 menit.
27

 

Film sebagai salah satu jenis media massa yang menjadi saluran berbagai 

macam gagasan, konsep, serta dapat memunculkan dampak dari 

penayangannya. Ketika seseorang melihat sebuah film, maka pesan yang 

disampaikan oleh film tersebut secara tidak langsung akan berperan dalam 

pembentukan persepsi seseorang terhadap maksud pesan dalam film. Seorang 

pembuat film merepresentasikan ide-ide yang kemudian dikonversikan dalam 

sistem tanda dan lambang untuk mencapai efek yang diharapkan. 

 

d. Unsur-Unsur Film 

Media film memiliki unsur-unsur film sebagai berikut
28

: 

1) Shot (Syut)  

Shot dapat dirumuskan sebagai peristiwa yang direkam oleh kamera 

tanpa interupsi, dimulai saat tombol perekam pada kamera ditekan 

sampai dilepas kembali. Panjang shot tergantung pada lamanya tombol 

kamera ditekan. Pada umumnya sebuah film cerita terdiri atas ratusan 

shot, setiap shot dihasilkan dari sudut pandang kamera (camera angle). 

Terhadap reaksi-reaksi yang hendak direkam. 

2) Scene (adegan)  

Scene adalah rangkaian rasi shot dalam satu ruang dan waktu serta 

mempunyai kesamaan gagasan karena dibatasi tempat dan waktu. Jika 

tempat dan waktu berubah, maka berubah pula scene nya. Scene 
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terbentuk dari gabungan shot yang disusun secara berarti dan 

menimbulkan suatu pengertian yang lebih luas tapi utuh. 

3) Sequence (babak)  

Sequence atau sekuen terbentuk apabila beberapa adegan disusun 

secara berarti dan logis. Sekuen dapat dibandingkan dengan babak dalam 

teater/kesimpulan adegan. 

 

2. Film Sebagai Komunikasi massa 

Pada dasarnya Komunikasi Massa adalah Komunikasi melalui media 

massa, media cetak (surat kabar, majalah dan tabloid), media elektronik 

(televisi, radio), buku dan film (film bioskop dan bukan negatif film yang 

dihasilkan kamera).
29

 

Sebagai salah satu media massa dalam berbentuk audio visual, film 

menjadi sebuah karya estetika sekaligus sebagai alat informasi yang bisa 

menjadi alat penghibur, alat propaganda, juga alat politik. Ia juga dapat 

menjadi sarana rekreasi dan edukasi, disisi lain dapat pula berperan sebagai 

penyebarluasan nilai-nilai budaya baru. Film bisa disebut sebagai sinema atau 

gambar hidup yang diartikan  sebagai karya seni, bentuk populer dari hiburan, 

juga produksi industri atau barang bisnis. Film sebagai karya seni yang lahir 

dari proses kreativitas yang menurut kebebasan berkreativitas.
30

 

Seperti media komunikasi massa yang lain, film tidak lepas dari 

gambaran lingkungan sosial masyarakat. Film dapat menjalankan fungsi 

sebagai media untuk bisnis, sosial, propoganda dan alat politik sama halnya 

dengan media massa pada umumnya. Film juga dianggap sebagai metode yang 

baik dalam pendidikan dan memegang peran penting. Oleh sebab itu 

diberbagai Universitas, sekolah, pelatihan pendidikan di industri-industri, 

                                                             
29

 Nurudin, Pengantar Komunikassi Massa (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 5. 
30

 Akhlis Suryapati, Hari Film Nasional Tinjauan dan Restrospeksi, (Jakrta: Panitia 
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lembaga kesehatan, jawatan pertanian, polisi lalu lintas dan sebagainya. Film 

kini dipergunakan untuk mengintensifkan usahanya.
31

 

Jika saat ini kita hidup dalam dunia yang „termediasi-secara-visual‟ – 

sebuah dunia tempat citra visual membentuk gaya hidup dan mengajarkan 

pelbagai nilai perilaku, kebiasaan dan gaya hidup – kita berhutang pertama-

tama dan yang terutama pada film. Media berbasis penglihatan dan yang 

diperkuat oleh pengihatan menjadi begitu umum dan kita hampir tidak 

menyadari betapa mereka menjadi demikian intrinsik di dalam tatanan 

signifikasi zaman modern.
32

 

Dengan demikian, film juga menjalankan fungsi komunikasi yang 

diemban dalam masyarakat, yaitu; Pertama, pengawas Lingkungan yang 

mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam 

lingkungan. Kedua, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang 

merespon lingkungan. Ketiga, transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke 

generasi lainnya.
33

  

 

3. Tinjauan Terhadap Kekerasan dalam Film 

a. Pengertian Kekerasan 

Kekerasan (violence) adalah suatu serangan (assault) baik terhadap fisik 

maupun integritas mental psikologis seseorang.
34

 Robert Audi mendefinisikan 

kekerasan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang, atau 

serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas 

atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang.
35

 

Kekerasan dalam media merupakan sintesa selera kekerasan yang dibalut 

seni. Aspek yang ditawarkan filmmaker dalam membuat film bersifat 
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mengundang ketertarikan (seru) sekaligus benci. Aspek tersebut tentunya 

dieksploitasi oleh kepentingan pasar dan ekonomi yang melihat ada candu 

masyarakat akan adegan kekerasan untuk mengejar rating.
36

 

Menurut hasil studi tentang kekerasan dalam media televisi di Amerika 

Serikat oleh American Psychological Association pada tahun 1995, ada tiga 

kesimpulan menarik yang perlu mendapat perhatian serius: pertama, 

mempresentasikan program kekerasan meningkatkan prilaku agresif; kedua, 

memperlihatkan secara berulang tayangan kekerasan dapat menyebabkan 

ketidakpekaan terhadap kekerasan dan penderitaan korban; ketiga, tayangan 

kekerasan dapat meningkatkan rasa takut sehingga akan menciptakan 

representasi dalam diri pemirsa, betapa berbahayanya dunia.
37

 

Kekerasan media massa bisa muncul secara fisik maupun verbal bagi 

media televisi, dari kekerasan kata – kata kasar sampai dengan siaran – siaran 

rekonstruksi kekerasan yang dapat ditonton di televisi. Bentuk kekerasan dan 

sadisme media massa dengan modus yang sama di semua media massa baik 

cetak maupun elektronika, yaitu lebih banyak menonjolkan kengerian dan 

keseraman dimana tujuan pemberitaan itu sendiri.
38

 

Kejahatan di media massa terdiri dari beberapa macam, seperti (1) 

kekerasan terhadap diri sendiri, seperti bunuh diri, meracuni diri sendiri. (2) 

Kekerasan kepada orang lain, seperti menganiaya orang lain, membentak orang 

lain, sampai dengan membunuh orang. (3) Kekerasan kolektif, seperti 

perkelahian massal, komplotan melakukan kejahatan maupun sindikat 

perampokan. (4) Kekerasan dengan skala yang lebih besar, seperti peperangan 

dan terorisme yang dampaknya memberi rasa ketakutan dan kengerian yang 

luar biasa kepada pemirsa.
39

 

Pengertian kekerasan juga terdapat dalam KUHP  Bab XI tentang Arti 

Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang pasal 89 yang 
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menyebutkan bahwa: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan 

dengan menggunakan kekerasan”. 

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap 

korban dengan cara memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar 

barang ketubuh, menginjak, melukai dengan tangan kosong, atau dengan 

alat/senjata, menganiaya, menyiksa, membunuh serta perbuatan lain yang 

relevan.
40

 

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. Seperti prilaku meninju, menoyor, 

memukul, menendang, mendorong, menampar, membakar, menusuk, membuat 

tersedak, menyetrum, dan membunuh. Prilaku atau adegan tersebut membuat 

korban merasa sakit dan bisa berdampak negatif. 
41

 

 

b. Bentuk Kekerasan 

Menurut tim dari yayasan SEJIWA dalam bukunya tentang Bullying 

(2008) membagi bentuk kekerasan ke dalam dua jenis, yaitu
42

: 

1. Kekerasan fisik: yaitu jenis kekerasan yang kasat mata. Artinya, 

siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku 

dengan korbannya. Contohnya adalah: menampar, menimpuk, 

menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan 

barang, dll. 

2. Kekerasan non fisik: yaitu jenis kekerasan yang tidak kasat mata. 

Artinya, tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli 

memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku 

dengan korbannya.  
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Menurut UUD No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dari 

tindakan kekerasan, pasal 80 ayat 1 yang berbunyi: setiap orang yang 

melakukan kekejaman, ancaman atau kekerasan dan penganiayaan terhadap 

anak atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 

bukan dan denda paling banyak 72.000.000,00 juta. 

Selain itu tentang kekerasan juga terdapat dalam Pedoman Perilaku 

Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012 pasal 23 yang 

menyebutkan bahwa program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang: 

1. Menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, 

pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, 

mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau 

ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri; 

2. Menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah-darah, 

terpotong-potong dan/atau kondisi yang mengenaskan akibat dari 

peristiwa kekerasan; 

3. Menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia; 

4. Menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan; dan/atau; 

5. Menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang tidak lazim.  

Menurut Sri Nurherwati ketua Sub Pemulihan Komnas Perempuan 

hukum kekerasan dari KUHP hanya terdapat kekerasan fisik yang dibedakan 

antara ringan, berat dan sampai matinya orang ada degedrasinya. Oleh karena 

itu, kenali 4 bentuk kekerasan fisik dan hukumannya.
43

 

1. Kekerasan ringan 

Yang termaksud kekerasan ringan berarti tidak membuat seseorang 

terhambat melakukan aktivitasnya seperti mencubit atau memukul 

yang tidak menimbulkan cidera. Hukuman untuk kekerasan fisik 

ringan paling lama 3 bulan penjara dan denda sebanyak-banyaknya 

Rp 4.500. Hal ini tercantum dalam pasal 352 KUHP. 
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2. Kekerasan sedang 

Adalah jika kekerasan fisik menyebabkan seseorang masuk rumah 

sakit tapi tidak membuat dia cacat. Hukum yang berlaku untuk 

kekersan sedang paling lama 5 tahun penjara. Terdapat dalam pasal 

351 KUHP. 

3. Kekerasan berat 

Merupakan kekerasan yang bisa membuat cacat fisik. Seperti 

seorang penjahit dicubit sampai tangannya bengkak sehingga tidak 

bisa menggunakan tangan lagi untuk menjahit. Hukumannya penjara 

paling lama 10 tahun. 

4. Kekerasan yang sebabkan kematian 

Kekerasan fisik yang menyebabkan seseorang meninggal dapat 

diancam penjara paling lama 15 tahun. Hal ini disebut dalam KUHP 

pasal 355. 

 

c. Karakteristik Kekerasan dalam Film 

Media massa benar – benar ingin menunjukkan kepada masyarakat 

konsumennya bahwa ia adalah benar – benar replika dari masyarakatnya, 

karena itu madia massa juga harus tampil dalam bentuk kekerasan dan sadistis, 

media massa harus punya wajah seram yang membuat masyarakat merinding 

dan mengelus dada. Padahal secara empiris, replikasi media massa akan 

terulang oleh konsumen medianya, yaitu masyarakat mereplikasi informasi 

media massa dalam proses kontruksi – rekontruksi.
44

 

Pemaparan terhadap kekerasan di media mungkin memang merupakan 

salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya tingkat kekerasan di negara 

– negara.
45

 

Paparan tersebut sama halnya yang dikemukan oleh John Vivian dalam 

Teori Catalytic  yang menyatakan bahwa kekerasan di media adalah salah satu 

faktor yang terkadang memberi kontribusi pada tindak kekerasan di dunia 

                                                             
44 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Tekonologi 

Komunikasi di Masyarakat. (Jakarta: Kencana,  2011),  h. 359. 
45 Robert A. Baron, Psikologi Sosial. (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 147. 
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nyata. Akan tetapi, hal itu terjadi hanya jika ada kombinasi dari pengaruh lain 

yang juga ada. Di antara pengaruh itu adalah:
46

 

1. Apakah kekerasan yang digambarkan di media itu mendapat 

imbalan. Pada 1984, David Philips dari University of California di 

San Diego menemukan bahwa tingkat pembunuhan naik setelah 

muncul publikasi adu tarung di mana pemenangnya diberi imbalan 

atau hadiah, dan tingkat pembunuhan turun setelah muncul publikasi 

sidang pembunuhan di mana pelakunya dihukum.
47

 

2. Apakah paparan di media itu dahsyat atau tidak. Peneliti 

Monroe Lefkowitz mempelajari murid grade tiga di New York yang 

menonton banyak kekerasan di media. Sepuluh tahun kemudian, 

Lefkowitz menemukan bahwa individu – individu itu dianggap anak 

kasar oleh teman – temannya. Ini menunjukkan adanya efek jangka 

panjang.
48

 

3. Apakah orang yang kasar cocok dengan profil lainnya.  Studi – 

studi telah menemukan korelasi antara perilaku agresif dengan 

banyak variabel selain menonton kekerasan. Variabel itu antara lain 

pendapatan, pendidikan, kecerdasan, dan praktik pengasuhan anak. 

Ini bukan berarti bahwa salah satu dari variabel itu menyebabkan 

tindak kekerasan. Ini menunjukkan bahwa kekerasan itu terlalu 

kompleks untuk dijelaskan hanya dengan satu faktor saja. 
49

 

Berdasarkan hasil penelitian – penelitian longitudinal  dikombinasikan 

dengan penemuan dari eksperimen laboratorium jangka pendek, bukti – bukti 

kuat menyatakan bahwa pemaparan terhadap kekerasan di media merupakan 

penyebab potensial dari munculnya agresi manusia. Dampak ini dikarenakan 

terdapat sejumlah kemungkinan, pertama, individu mungkin belajar cara baru 

                                                             
46 John Vivian, Teori Komunikasi Massa. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 488. 
47
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49 Ibid. h. 488. 
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untuk melakukan agresi dari menonton program televisi dan film, cara – cara 

yang tidak mereka bayangkan sebelumnya.
50

 

Dampak lain dari menonton kekerasan di media meliputi apa yang di 

kenal sebagai efek desensitisasi. Setelah menonton banyak kekerasan, individu 

akan menjadi bebal pada kesakitan dan penderitaan orang lain, mereka 

menunjukkan reaksi emosional yang lebih sedikit daripada yang seharusnya 

terhadap tanda – tanda kekerasan seperti itu, dan hal ini kemungkinan 

mengurangi pertahanan mereka sendiri untuk menolak terlibat dalam agresi.
51

 

Penelitian mengindikasikan bahwa dampak ketiga juga dapat terjadi 

menonton adegan kekerasan dapat menghidupkan pikiran hostile “utama”, 

sehingga pikiran itu masuk ke ingatan dengan lebih segera, pikiran – pikiran 

hostile  tersebut menjadi lebih mudah oleh pikiran yang sadar. Hal ini 

kemudian dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk terlibat agresi 

terbuka. Karena paparan terhadap kekerasan di media secara berulang – ulang 

dapat menguatkan dampak utama tersebut seiring dengan waktu, pengaruh dari 

menonton kekerasan bisa terakumulasi dan bahkan menjadi lebih penting 

daripada yang diasumsikan sebelumnya.
52

 

 

4. Tinjauan Terhadap Film Daun di Atas Bantal 

Dalam banyak penelitian tentang dampak film terhadap masyarakat, 

hubungan antara film dan masyarakat seringkali dipahami secara linier. Artinya 

film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan 

pesan (message) dibaliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Kritikan yang 

muncul terhadap perspektif ini didasarkan atas argumen bahwa film adalah 

potret dari masyarakat dimana film itu dibuat. Film selalu merekam realitas 

yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian 

memproyeksikannya ke atas layar.
53
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Film Daun di Atas Bantal merupakan garapan sutradara Garin Nugroho 

yang dirilis pada tahun 1998. Film ini berkisah tentang kerasnya kehidupan 

anak jalanan dan juga penggambaran secara visual tentang masyarakat 

sebenarnya. Kehidupan masyarakat kecil yang tinggal seadanya di 

perkampungan yang kumuh. Dengan dibintangi oleh tiga anak jalanan yang 

memang bukan aktor akan tetapi oleh anak jalanan sesungguhnya sehingga 

dialog-dialog yang dituturkan merupakan dialog yang umum yang dilakukan 

oleh anak jalanan. Tiga anak jalanan ini adalah Heru, Kancil dan Sugeng.  

Garin ingin mengungkapkan betapa masyarakat kecil seperti anak jalanan 

ini sering dipandang oleh pemerintah dan masyarakat. Hal itu tergambar dalam 

kebiasaan-kebiasaan anak jalanan yang digambarkan dengan apik oleh Garin. 

Di film ini diperlihatkan anak jalanan tersebut menghirup lem sebagai cara 

mereka untuk ”fly” seperti halnya menghirup narkoba. Merokok pun bukan hal 

asing bagi anak-anak jalanan walaupun usia mereka masih di bawah 10 tahun. 

Penindasan terhadap anak jalanan ini terlihat paling jelas ketika mereka 

meninggal, tapi mayat mereka tidak bisa terkuburkan hanya karena mereka 

tidak memiliki identitas yang jelas. Betapa nyawa begitu mudahnya melayang. 

Mulai dari Kancil yang tewas tanpa mayatnya diketemukan. Tubuh kumalnya 

hilang begitu saja ketika kereta memasuki sebuah lorong yang membuat 

nyawanya melayang tak berbekas. Selain Kancil, anak bernama Heru dibunuh 

untuk kepentingan oknum-oknum tertentu yang berambisi mendapatkan uang 

dengan cara membuatkan KTP palsu untuk mereka yang namanya disesuaikan 

dengan nama orang yang diajukan kepada perusahaan asuransi, kemudian Heru 

dibunuh dan perusahaan asuransi membayar premi kepada oknum tersebut. 

Tidak berbeda jauh dengan yang dihadapi oleh Sugeng. Kematian menjemput 

melalui tusukan belati preman yang salah sasaran. Derita Sugeng tak habis 

meski nyawa telah lepas. Kembali identitas tak jelas yang menjadi masalah. 

Jati diri tak diketahui dan keberadaan yang tak terdaftar membuat jenazah 

Sugeng tak berhak dikuburkan di mana pun juga. 

Lain pula yang dihadapi oleh ibu asuh ketiganya, Asih yang di oleh 

Christine Hakim. Suami Asih kerap sibuk bermain judi, pemarah, semaunya 



25 
 

sendiri. Asih memang tidak becus mengurus ketiga anak asuhnya. Meski begitu 

nasi dan lauk seadanya selalu tersedia untuk mereka. Kerjanya sebagai penjual 

batik kreditan kerap dijadikan sebagai sumber penghasilan oleh suaminya. Jika 

duit tak didapat, umpatan pun akan diterimanya. 

Ketidakberdayaan anak-anak jalanan ditampilkan dengan sangat detail 

oleh Garin pada rumah dan lingkungan mereka yang kumuh. Dengan baju yang 

compang-camping. Tokoh utama yang hampir tidak menggunakan make up. 

Selain menampakkan kebiasaan anak jalanan.  

Dengan durasi 83 menit, Garin berhasil menyuguhkan realitas sosial 

secara pekat dengan diksi sederhana dibanding film-film lain karyanya. 

Walaupun dengan judul yang sangat puitis, film ini jauh dari kesan adiktif 

berkat nuansa kehidupan anak jalanan yang begitu ditonjolkan. Penonton 

seolah-olah mampu merasakan tawa dan kesedihan yang dialami oleh 

Heru,Sugeng dan Kancil.
54

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan skripsi dan jurnal yang 

memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian. Adapun beberapa judul 

penelitian yang didapat adalah sebagai berikut : 

1. Konten Kekerasan Dalam Film Indonesia Anak Terlaris Tahun 2009-2011 

oleh Elita Primasari Hananta (2013), dalam Jurnal E Komunikasi Volume 

1 Nomor 1. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kekerasan apa 

yang dominan dalam film layar lebar Indonesia anak. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi kuantitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian menyebutkan 

bahwa film layar lebar Indonesia anak mengandung kekerasan dan jenis 

kekerasan yang dominan adalah kekerasan psikologis. Perbedaan 
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penelitian ini dengan penelitian saya adalah kategori kekerasan yang 

digunakan dan objek penelitian.
55

 

2. Analisis Isi Kekerasan Verbal Pada Tayangan Pesbukers di Antv oleh 

Syarif Ady Putra (2015), dalam  eJournal Ilmu Komunikasi Volume 3, 

Nomor 1. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui frekuensi 

kekerasan verbal yang terdapat pada program komedi Pesbukers. Analisa 

dilakukan terhadap 1.396 tayangan Pesbukers pada tanggal 1 sampai 30 

September 2014, dengan menggunakan lima kategori kekerasan yaitu: 

asosiasi pada binatang, umpatan, hiperbol, eufimisme dan kekerasan 

verbal secara disfemisme. Ruang lingkup penelitian ini adalah seluruh 

kata-kata atau kalimat yang termasuk dalam kategori kekeraan verbal yang 

telah dikategorikan. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi 

deskriptif (content analysis). Jenis penelitian ini adalah analisis isi 

kuantitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah objek 

dan fokus penelitian. Objek dalam penelitian ini fokus pada kekerasan 

verbal yang ada dalam Tayangan Pesbukers di Antv sedangkan dalam 

penelitian saya adalah Film Daun di Atas Bantal yang memiliki fokus pada 

kekerasan fisik.
56

 

3. Analisis Semiotik Unsur Kekerasan dalam Film Animasi Up oleh Rosmiki 

Yulita (2013), mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah unsur kekerasan yang terdapat 

dalam film animasi Up. Teknik pengumpulan datanya menggunakan cara 

yang relevan dengan metode analisis semiotik. Yaitu dengan data teks, 

observasi serta dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

saya adalah metode dan objek penelitian yang digunakan.
57
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C. Kerangka Pikir 

Kekerasan fisik menurut Sunarto adalah kekerasan yang dilakukan oleh 

pelaku terhadap korban dengan cara memukul, menampar, mencekik, 

menendang, melempar barang ketubuh, menginjak, melukai dengan tangan 

kosong, atau dengan alat/senjata, menganiaya, menyiksa, membunuh serta 

perbuatan lain yang relevan.  

Menurut Sri Nurherwati ketua Sub Pemulihan Komnas Perempuan 

hukum kekerasan dari KUHP hanya terdapat kekerasan fisik yang dibedakan 

antara ringan, sedang, berat dan menyebabkan kematian. Selain itu tentang 

kekerasan juga terdapat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standard 

Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012 pasal 23 yang menyebutkan bahwa 

program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang: 

1. Menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, 

pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, 

mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau 

ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri; 

2. Menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah-darah, 

terpotong-potong dan/atau kondisi yang mengenaskan akibat dari 

peristiwa kekerasan; 

3. Menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia; 

4. Menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan; 

dan/atau; 

5. Menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang tidak 

lazim. 

Untuk melihat wujud kekerasan fisik dalam film Daun di Atas Bantal, 

peneliti melakukan sebuah analisis isi dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. 

Fokus dalam penelitian ini adalah bentuk dan frekuensi adegan kekerasan fisik 

dalam film. Berdasarkan pengertian dan bentuk kekerasan fisik di atas, untuk 

mempermudah penelitian ini peneliti mengkategorikan kekerasan fisik kedalam 

tiga bentuk, yaitu : 

 



28 
 

1. Kekerasan fisik ringan yaitu kekerasan yang tidak menimbulkan 

cidera dan tidak membuat  seseorang terhambat melakukan 

aktivitasnya. Bentuk kekerasan ini seperti memukul dengan tangan 

kosong, mendorong, memijak, menarik dan mengekang. 

2. Kekerasan fisik sedang yaitu kekerasan yang menimbulkan cidera 

tetapi tidak membuat cacat fisik, mengeroyok, melukai dan 

melempar barang atau benda ke tubuh. 

3. Kekerasan fisik berat yaitu kekerasan yang membuat cacat fisik dan 

bahkan menyebabkan kematian. Kekerasan ini seperti mencekik, 

menganiaya, menusuk dan membunuh. 

Dalam penelitian menggunakan pendekatan analisis isi deskripsi, karena 

peneliti menggambarkan bentuk kekerasan yang terdapat dalam film Daun di 

Atas Bantal. 

Analisis isi merupakan salah satu metode utama dari ilmu komunikasi. 

Penelitian yang mempelajari isi media (surat kabar, radio, film, dan televisi) 

menggunakan analisis isi. Lewat analisis isi, peneliti dapat mempelajari 

gambaran isi, karakteristik pesan, dan perkembangan (tren) dari suatu isi. 

Analisis isi adalah teknik yang dipakai untuk mengetahui isi (content) dari 

suatu teks-berita, iklan, surat, dan segala jenis teks yang lain.
58

 

Secara umum, analisis isi kuantitatif dapat didefinisi sebagai suatu teknik 

penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi 

dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasikan 

secara sistematis isi komunikasi yang tampak (manifest), dan dilakukan secara 

objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi.
59

 

Menurut Berelson & Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode 

untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, 

dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Analisis isi adalah suatu teknik 

sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat 

                                                             
58 Eriyanto, Analisis Isi. (Jakarta: Kencana, 2011), h. 173. 
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untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka 

dari komunikator yang dipilih.
60

 

Prinsip analisis isi berdasarkan definisi di atas
61

 : 

1. Prinsip Sistematik 

Ada perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang dianalisis. 

Periset tidak dibenarkan menganalisis hanya pada isi yang sesuai 

dengan perhatian dan minatnya, tetapi harus pada keseluruhan isi yang 

telah ditetapkan untuk diriset. 

2. Prinsip Objektif 

Hasil analisis tergantung pada prosedur riset bukan pada orangnya. 

Kategori yang sama bila digunakan untuk isi yang sama dengan 

prosedur yang sama, maka hasilnya harus sama, walaupun hasil 

risetnya beda. 

3. Prinsip Kuantitatif 

Mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan 

berbagai jenis isi yang didefinisikan. Diartikan juga sebagai prinsip 

digunakannya metode deduktif. 

4. Prinsip Isi yang Nyata 

Yang diriset dan dianalisis adalah isi yang tersurat (tampak) bukan 

makna yang dirasakan periset. Perkara hasil akhir dari analisis nanti 

menunjukkan adanya sesuatu yang tersembunyi, hal itu sah-sah saja. 

Namun semuanya bermula dari analisis terhadap isi yang tampak. 

 Dilihat dari pendekatan dalam analisis isi, dapat dibagi dalam tiga 

bagian besar, yakni : 

Pertama, Analisis Isi Deskriptif yang dimaksud untuk menggambarkan 

secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu. Desain analisis ini tidak 

dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, atau menguji hubungan di 

antara variabel. Analisis ini semata untuk deskripsi, menggambarkan aspek-

aspek dan karakteristik suatu pesan. 
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Kedua, Analisis Isi Eksplanatif yang di dalamnya terdapat pengujian 

hipotesis tertentu. Analisis ini juga mencoba membuat hubungan antara satu 

variabel dan variabel lain. Analisis tidak hanya sebatas menggambarkan secara 

deskriptif isi dari suatu pesan, tetapi juga mencoba mencari hubungan antara isi 

pesan ini dan variabel lain. 

Ketiga, Analisis Isi Prediktif yang berusaha untuk memprediksi hasil 

seperti tertangkap dalam analisis isi dengan variabel lain. Di sini peneliti bukan 

hanya menggunakan variabel lain di luar analisis isi, tetapi juga menggunakan 

hasil penelitian dari metode lain, seperti survei , eksperimen. Data dari dua 

hasil penelitian (analisis isi dan metode lain) itu dihubungkan, dan dicari 

keterkaitannya.  

Analisis isi yang di maksud dalam penelitian ini merupakan analisis isi 

kuantitatif. Sesuai dengan namanya analisis isi kuantitatif adalah analisis yang 

digunakan untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari isi yang dilakukan secara 

kuantitatif. Prosedurnya adalah dengan cara mengukur atau menghitung aspek 

dari isi (content) dan menyajikan secara kuantitatif. Analisis isi kuantitatif yang 

dipakai hanya memfokuskan pada bahan yang tersurat saja. Peneliti hanya 

meng-coding (memberi tanda) pada apa yang tampak berupa audio maupun 

visual baik berupa gambar maupun tulisan. Analisis isi kuantitatif hanya 

mengungkapkan data yang ditunjukkan oleh angka-angka. Analisis isi 

kuantitatif berupaya untuk menjadikan penelitiannya objektif. Objektifitas 

ditampil dengan tidak memasukkan unsur mitologi atau hubungan semu data-

data yang dianalisis. Penelitian ini berupaya untuk menggeneralisasikan fakta 

yang ditemukan.
62
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Gambar 2.1  
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