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ABSTRAK 

 

Film sebagai media komunikasi massa pada hakikatnya menyampaikan pesan atau 

materi komunikasi. Untuk menyampaikan pesannya film terbagi beberapa jenis. 

Diataranya film action, drama, komedi, horor, tragedi. Berkaitan dengan 

penelitian film penjajahan atau sejarah peperangan termasuk dalam jenis film 

action yang didalamnya banyak disuguhkan adegan kekerasan baik kekerasan 

fisik atau verbal. Film kekerasan mempunyai dampak bagi penontonnya walaupun 

dampak yang diberikan tidak langsung berpengaruh. Diawal tahun 90-an dunia 

penuh diwarnai kecemasan tentang kekerasan yang banyak ditampilkan oleh film-

film yang diputar di televisi maupun bioskop-bioskop. Kekerasan itu mulai dari 

senjata api, kemudian senjata tajam, merusak dengan sengaja, serta berbagai 

ancaman lain yang serius. Sumber kecemasan terletak pada eksen-eksen 

kekerasan yang dapat berpengaruh pada penonton, terutama dalam pembentukan 

kepribadian dan watak anak-anak. Dalam film penjajahan yang berjudul The 

Battleship Island dengan Film Merah Putih Trilogi 1, 2, dan 3, mempunyai 

adegan-adegan yang menggambarkan kekerasan. Dari situ peneliti menemukan 

permasalahan dalam skripsi ialah bagaimana potret kekerasan serta perbandingan 

dalam film penjajahan The Battleship Island dan film Merah Putih Trilogi 1, 2, 

dan 3. Tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan menganalisis setiap adegan 

yang menunjukan kekerasan menggunakan analisis Roland Barthes yang 

menggunakan dua tahap denotasi dan konotasi. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, ke empat film tersebut menunjukan potret kekerasan yang hampir 

sama yaitu perang antar negara, film The Battleship Island kekerasan yang terjadi 

karena mereka dijadikan budak oleh Jepang, sedangkan film Merah Putih Trilogi 

1, 2, dan 3.kekerasan terjadi karena Indonesia berusaha mempertahankan tanah air 

dari penjajahan Belanda 
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ABSTRACT 

 

Movies as a medium of mass communication basically convey messages or 

communication materials. To deliver a movie message is divided into several 

types. Among them are action films, drama, comedy, horror, tragedy. Associated 

with the colonization of research films or war history included in this type of 

action film in which many presented violent scenes of both physical and verbal 

violence. Violent films impact the audience even if the impact does not directly 

affect. Beginning in the 90s, the world was filled with anxiety about the violence 

played by many movies on television and cinema. The violence ranged from 

firearms, then sharp weapons, deliberate destruction, and other serious threats. 

The source of anxiety lies in the expansion of violence that can affect the 

audience, especially in the formation of the personality and character of children. 
In the film colonization entitled The Battleship Island and Merah Putih Trilogy 

Films 1, 2, and 3, have scenes depicting violence. From there researchers found 

the problem in the thesis is how the portrait of violence and comparison in the 

film colonization The Battleship Island and Merah Putih Trilogy Films 1, 2, and 

3. Type qualitative descriptive research by analyzing each scene showing violence 

using Roland Barthes analysis using two stages denotation and connotation. 

Based on the results of the research and discussion, the four films show a portrait 

of violence that is almost the same is the war between countries, the film The 

Battleship Island violence that occurred because they were slaves by Japan, while 

Merah Putih Trilogy Films 1, 2, and 3. violence due to Indonesia tried to defend 

the homeland from the Dutch colonial. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Film adalah salah satu bentuk karya seni yang menjadi fenomena dalam

kehidupan modern. Sebagai objek seni abad ini, film dalam proses berkembang

menjadi salah satu bagian dari kehidupan sosial, yang tentunya memiliki pengaruh

yang cukup signifikan pada manusia sebagai penonton. Film berperan sebagai

pembentuk budaya massa (McQuail, 1991:13). Selain itu pengaruh film juga

sangat kuat dan besar terhadap jiwa manusia karena penonton tidak hanya

terpengaruh ketika ia menonton film tetapi terus sampai waktu yang cukup lama

(Effendy, 2002:208). Jadi sebuah film merupakan bagian yang cukup penting

dalam media massa untuk menyampaikan suatu pesan atau setidaknya

memberikan pengaruh kepada khalayaknya untuk bertindak sesuatu.

Film sebagai sebuah karya seni kontenporer yang banyak digunakan di zaman

modern saat ini, tentunya film tidak luput dari kekurangan dan kelebihan. Di

sinilah posisi kita dalam menentukan sebuah film untuk mengambil hal yang

bermanfaat dari sebuah film. Sebagai seni ketujuh, film sangat berbeda dengan

seni sastra, seni rupa, seni suara, dan arsitektur yang muncul sebelumnya. Film

memiliki nilai seni tersendiri, karena film tercipta sebagai sebuah karya dari
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tenaga-tenaga kreatif yang profesional di bidangnya. Film bukan hal baru lagi

bagi masyarakat, film sudah menjadi bagian dari kehidupan modern dan tersedia

dalam berbagai wujud, seperti di bioskop, tayangan dalam televisi, dalam bentuk

kaset video, dan piringan laser (laser disc). Film bukan hanya menyajikan

pengalaman yang mengasikan, melainkan juga pengalaman hidup sehari -hari

yang dikemas secara menarik

Film adalah fenomena sosial, psikologi, dan estetika yang kompleks yang

merupakan dokumen yang terdiri dari cerita dan gambar yang diiringi kata-kata

dan musik. Sehingga film merupakan produksi yang multi dimensional dan

kompleks. Kehadiran film di tengah kehidupan manusia dewasa ini semakin

penting dan setara dengan media lain. Keberadaannya praktis, hampir dapat

disamakan dengan kebutuhan akan sandang pangan. Dapat dikatakan hampir tidak

ada kehidupan sehari–hari manusia berbudaya maju yang tidak tersentuh dengan

media ini.

Gagasan untuk menciptakan film adalah dari para seniman pelukis. Dengan

ditemukannya cinematography telah menimbulkan gagasan kepada mereka untuk

menghidupkan gambar-gambar yang mereka lukis. Lukisan–lukisan itu bisa

menimbulkan hal yang lucu dan menarik, karena dapat disuruh memegang peran

apa saja, yang tidak mungkin diperankan oleh manusia. Si tokoh dalam film

kartun dapat dibuat menjadi ajaib, menghilang menjadi besar atau menjadi kecil

secara tiba–tiba ( Effendy, 2009: 211 ).

Dunia film pada dasarnya juga bentuk pemberian informasi kepada masyarakat.

Film juga memberi kebebasan dalam menyampaikan informasi atau pesan-pesan
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dari seorang pembuat sineas kepada para penontonnya. Kebebasan dalam hal ini

adalah film sering kali secara lugas dan jujur menyampaikan sesuatu, dipihak lain

film juga terkadang malah disertai tendensi tertentu, misalnya ingin

mendeskripsikan suatu tema sentral.

Berdasarkan maksud ingin memberikan informasi, secara umum film

dikelompokkan menjadi dua pembagian besar yaitu film cerita dan non cerita.

Film cerita adalah film yang menyajikan kepada publik sebuah cerita yang

mengandung unsur-unsur yang menyentuh rasa manusia. Film yang bersifat

auditif visual, yang dapat disajikan kepada publik dalam bentuk gambar yang

dapat dilihat dengan suara yang dapat didengar, dan merupakan suatu hidangan

yang masak untuk dinikmati, sungguh merupakan suatu medium yang bagus

untuk mengolah unsur-unsur tadi.

Film itu sendiri mempunyai banyak unsur-unsur yang terkonstruksi menjadi

kesatuan yang menarik. Unsur-unsur seks, kejahatan/kriminalitas, roman,

kekerasan, politik, rasisme dan sejarah adalah unsur-unsur cerita yang dapat

menyentuh rasa manusia, yang dapat membuat publik terpesona, yang dapat

membuat publik tertawa terbahak- bahak, menangis terisak-isak, dapat membuat

publik dongkol, marah, terharu, iba, bangga, tegang dan lain-lain. Maka

diambillah dari kisah-kisah dari sejarah, cerita nyata dari kehidupan sehari-hari,

atau juga khayalan untuk kemudian diolah menjadi film (Effendy,2003:207).

Alasan khusus mengapa seseorang menyukai film, karena ada unsurnya dalam

usaha manusia untuk mencari hiburan dan meluangkan waktu, karena film tampak

hidup dan memikat, menonton film dapat dijadikan bagian dari acara-acara
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kencan antara pria dan wanita. Hal ini merupakan sasaran utama bagi pembuatan

film untuk dapat menghasilkan produksi film yang dikemas dalam cerita-cerita

yang menarik, dan memasukkan nilai-nilai yang dapat memperkaya batin untuk

disuguhkan kepada masyarakat sebagai cerminan kepada hal-hal di dunia ini

dengan pemahaman baru. Karena itu film dianggap sebagai suatu wadah

pengekspresian dan gambaran tentang kehidupan sehari-hari.

Film sebagai media komunikasi massa pada hakikatnya menyampaikan pesan atau

materi komunikasi. Untuk menyampaikan pesannya film terbagi beberapa jenis.

Film dapat dibedakan menurut karakter, ukuran, dan segmentasi. Beberapa jenis

film menurut Akurifai Baksin (Effendy,2003:93). Diataranya film action, drama,

komedi, horor, tragedi dan lain sebagainya. Berkaitan dengan penelitian film

penjajahan atau sejarah peperangan termasuk dalam jenis film action yang

didalamnya banyak disuguhkan adegan kekerasan baik kekerasan fisik atau

kekerasan non fisik. Film kekerasan mempunyai dampak bagi penontonnya

walaupun dampak yang diberikan tidak langsung berpengaruh.

Film mempunyai dampak tertentu bagi penontonnya, dalam banyak penelitian

tentang dampak film terhadap masyarakat, hubungan antara film dan masyarakat

selalu dipahami secara linier. Artinya film, baik yang ditayangkan di televisi atau

bioskop, selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan

pesan (message) dibaliknya, tanpa berlaku sebaliknya. Selain itu, kekuatan dan

kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, lantas membuat para ahli

film memiliki potensi untuk  mempengaruhi khalayaknya.
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Hal ini dapat terjadi karena media visual seperti film dan televisi mempunyai

kemampuan yang tinggi dalam menirukan dunia nyata melalui duplikasi

realitasnya, sehingga lebih mudah memahami apa yang disampaikan olehnya dari

pada menjelaskannya. Film sebagai media visual elektronik secara drastis telah

mengubah cara kita merasakan dunia, bahkan kita sendiri. Selama kurun waktu

delapan puluh tahun terakhir, kita telah dibombardir dengan ribuan film yang

beredar sebagai informasi massa, tanpa kita bertanya bagaimana cara mereka

menyampaikan komunikasi tersebut dan apa makna dari informasi yang mereka

sampaikan.

Di tahun 1930 film gangster seperti LittleCaesar mencerminkan realitas kotor

jalan-jalan kota yang mengalami masa depresi yang diwarnai dengan kekerasan.

(Baran, 2008,224). Diawal tahun 90-an dunia penuh diwarnai kecemasan tentang

kekerasan yang banyak ditampilkan oleh film-film yang diputar di televisi

maupun bioskop-bioskop. Kekerasan itu mulai dari senjata api, kemudian senjata

tajam, merusak dengan sengaja, serta berbagai ancaman lain yang serius. Sumber

kecemasan terletak pada eksen-eksen kekerasan yang dapat berpengaruh pada

penonton, terutama dalam pembentukan kepribadian dan watak anak-anak. Seperti

yang kita ketahui America dan Hollywood memiliki dunia perfilman yang sangat

maju. Hal ini terbukti mulai dari segi teknologi perfilman yang sangat modern, ide

cerita yang sangat kaya dan memilki pengaruh yang sangat besar sehingga

menjadi tolak ukur bagi perfilman dunia dalam segala hal.

Salah satu film tentang fenomena kekerasan pada saat ini ialah film “ The

Battleship Island”. Film tersebut merupakan film korea yang mengisahkan tentang
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kisah nyata penambang batu bara semasa penjajahan Jepang. Film ini disutradarai

oleh Ryoo Seung Wan yang sebelumnya sukses menggarap beragam film action,

salah satunya Veteran. Seung Wan juga pernah bekerja sama dengan Jung Min di

film The Unjust, The Berlin File dan Veteran. Film The Battleship Island

berdurasi 2 jam 13 menit, mengisahkan tentang kondisi Korea setelah akhir dari

Perang Dunia kedua, di mana Jepang masih berkuasa dan menjajah mereka.

Sebanyak 400 dari warga Korea dipaksa untuk menaiki kapal dan bekerja

disebuah pertambangan dipulau Hashima yang lokasinya tak jauh dari Nagasaki,

Jepang. Yang mana para wanita sebagai pekerja rumah tangga dan penghibur,

sedangkan para pria mengurusi pekerjaan tambang.

Film dalam negeri yang tak kalah apik dalam menampilkan kekerasan yaitu film

merah putih, dari film yang pertama merah putih, merah putih 2 yakni darah

garuda dan sekuel terakhir merah putih 3 yakni Hati Merdeka. Ketiga film

tersebut menceritakan tentang perang yang terjadi di Indonesia. Ketiga film

tersebut disutradarai oleh Yadi Sugandi, Connor Allyn. Film merah putih pertama

menceritakan sebuah nasionalisme, persatuan, persahabatan, dan

toleransi agama untuk bersama-sama berjuang mempertahan kemerdekaan,

yang dimulai oleh kehidupan 5 pria di Sekolah Tentara Rakyat. Mereka adalah

Amir (Lukman Sardi), Marius (Darius), Thomas (Donny Alamsyah), Soerono

(Zumi Zola) dan Dayan (Rifnu Wikana). Tujuan mereka satu yaitu,

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda yang di pimpin

oleh Van Mook ke jantung kota Jawa Tengah.
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Film yang kedua film Merah Putih 2 yakni Darah Garuda Film ini merupakan

sekuel film sebelumnya yang sukses di pasaran yaitu Merah Putih, film

sebelumnya menceritakan perjuangan 4 perwira muda yang baru saja lulus dari

akademi militer yaitu Amir, Tomas, Marius dan Dayan pada tahun 1947.

Kemudian film yang merupakan sekuel terakhir dari trilogi Merah Putih 3 yakni

Hati Merdeka ini bercerita tentang keadaan Indonesia di tahun 1949 yang

walaupun sudah memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945 tapi masih

terus diserang oleh pasukan Belanda yang masih ingin menjajah. Tokoh-tokoh

utamanya juga masih seperti film-film pendahulunya yaitu Kapten Amir, Letnan

Thomas, Letnan Dayan, Letnan Marius dan seorang pejuang wanita bernama

Senja, tetapi ada sedikit perubahan yaitu Letnan Dayan menjadi bisu karena

lidahnya dipotong ketika menjadi tawanan Belanda.

Alasan peneliti memilih keempat film tersebut untuk dibandingkan karena dalam

film tersebut memiliki banyak gambaran tentang kekerasan yang ditampilkan baik

kekerasan secara fisik maupun non fisik. Peneliti akan melakukan perbandingan

antara keempat film tersebut yaitu film The Battleship Island dengan film Merah

Putih, Merah Putih 2 (Darah Garuda), dan Merah Putih 3 (Hati Merdeka).

Keempat film tersebut sama-sama mempunyai latar belakang perang dan

penjajahan yang identik dengan kekerasan. Maka dari itu peneliti ingin

mengetahui bagaimana potret kekerasan yang terjadi di dalam keempat film

tersebut serta bagaimana perbedaan dari ke empat film yang diteliti. Kekerasan

yang ditampilkan dalam film setiap negara pasti berbeda tergantung dengan

bagaimana aktor dan kru lainnya dapat bekerja sama dengan baik untuk
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menghasilkan suatu karya film yang nyata. Alasan peneliti melakukan penelitian

tersebut karena ingin mengetahui bagaimana simbol kekerasan ditampilkan dalam

sebuah film.

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti yaitu :

Pertama, “Representasi Banalitas Kejahatan dalam Film“The Act of Killing”

Patricia Evangeline Setiawan, Jurnal E-Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi,

Universitas Kristen Petra, 2014, Surabaya. Dalam penelitian ini membahas

tentang representasi banalitas yang terdapat pada film The Act of Killing, film ini

menceritakan bagaimana kekerasan kejahatan yang terjadi pada tahun 1965-1966.

Penelitian ini menggunakan metode semiotika John Fiske. Adapun relevansi

penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni umumnya

hampir sama dengan fokus penelitian skripsi ini adalah mengenai bagaimana

simbol kekerasan ditampilkan dalam sebuah film. Hanya saja teori yang

digunakan berbeda, peneliti menggunakan teori semiotika menurut Roland

Barthes.

Kedua, “Tampilan Kekerasan dalam Film The Raid : Redemption Karya Garet

Evans (Studi Analisis Isi Tentang Kekerasan Fisik dan Psikologis dalm Film The

Raid: Redemption Karya Garet Evans). Oleh Ezzy Augusta Mutiara, Universitas

Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Komunikasi.

2013 . Dalam penelitian ini memfokuskan pada penelitian isu media yakni film

yang kuantitatif dan memakai paradigma positivistik sebagai pendekatan. Dalam

penelitian ini adegan kekerasan yang ditampilkan secara detail (big close up,

medium close up, extreme close up) korban yang berdarah-darah, menampilkan
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adegan penyiksaan secara close up secara nyata. Maka dari itu penulis

menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi karena saling berkaitan

membahas tentang kekerasan.

Ketiga, “Analisis Semiotik terhadap Film In the Name of God, Hani Taqiyya,

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011. Penelitiannya bertujuan

mengetahui makna denotasi, konotasi, dan mitos yang mempresentasikan konsep

jihad Islam dalam In the Name of God Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif,

dengan metode deskriptif.” Adapun relevansi penelitian diatas dengan penelitian

yang dilakukan oleh peneliti yakni umumnya hampir sama dengan teori peneliti

karena sama-sama menggunakan analisis Roland Barthes, serta fokus

penelitiannya hampir sama ialah membahas tentang simbol kekerasan.

Keempat, “Makna Kekerasan pada Film Dokumenter Jagal (The Act Of Killing)

Irfan Irfianto, Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik Fakultas

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia Bandung 2014.

(Analisis Semiotika Roland Barthes pada Film Dokumenter “Jagal (The Act Of

Killing))”. Film ini memperlihatkan adanya pembunuhan, ancaman, penyiksaan,

serta perampasan kepada orang yang dituduh komunis, etnis China dan

intelektual. Ini menunjukkan telah terjadinya kekerasan terstruktur oleh rezim

Orde Baru. Film tersebut hampir sama dengan film The Battleship Island yang

banyak menampilkan adegan kekerasan sehingga penulis menggunakan penelitian

ini sebagai bahan referensi.
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Kelima “Representasi Premanisme dalam Film Jagal (Studi Semiotika Roland

Barthes) Ralvin Januar Wijaya & Yuri Alfrin Aladdin, Program studi Ilmu

komunikasi Universitas Bunda Mulia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui representasi preman yang terdapat pada tanda-tanda komunikasi pada

film "Jagal" menimbulkan sikap, perilaku atau tindakan premanisme. Premanisme

selalu identik dengan kekerasan sehingga dalam film tersebut banyak

menampilkan adegan kekerasan, keterkaitan penelitian ini dengan penelitian

penulis adalah sama-sama membahas tentang bagaimana kekerasan itu terjadi.

Melalui penelitian-penelitian diatas penulis mengambil referensi tentang teori dan

bagaimana cara menganalisis menggunakan metode Roland Barthes. Dalam

penelitian yang dilakukan penulis menggunakan analisis semiotik Roland Barthes

yang membahas tentang tanda yang ada pada sebuah film yang ditampilkan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti ialah menggunakan bahasa film

dalam menganalisis suatu tanda dalam film serta menggunakan tipologi kekerasan

untuk membantu mengelompokan jenis kekerasan yang terjadi pada sebuah film

yang di analisis. Tipologi kekerasan diantaranya kekerasan langsung, struktural

dan kultural yang masing-masing terdapat jenis kekerasan fisik dan non fisik

verbal, non verbal.

Penulis menggunakan 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. Komunikasi sendiri

adalah suatu proses simbolik yakni penggunaan lambang-lambang yang diberi
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makna. Lambang atau simbol adalah suatu yang digunakan untuk menunjuk atau

mewakili sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan bersama.

1.2 Rumusan Masalah

Beradasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka

dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah potret kekerasan dalam film “The Battleship Island dengan film

Merah Putih Trilogi 1, 2, dan 3?”

2. Bagaimana perbandingan simbol kekerasan antara  film “The Battleship Island

dengan film Merah Putih Trilogi 1, 2, dan 3?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam skripsi ini adalah untuk

mengetahui:

1. Untuk mengetahui potret kekerasan dalam film “The Battleship Island dengan

film Trilogi Merah Putih 1, 2, dan 3.

2. Untuk membandingkan simbol kekerasan dalam film The Battleship Island

dengan film Trilogi Merah Putih 1, 2, dan 3.

1.4 Manfaat penelitian

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun

praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan

pengetahuan bagi peneliti untuk mengetahui simbol kekerasan pada film, yang

ingin menganalisa kajian kekerasan dengan menggunakan metode semiotika.
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2. Secara Praktis

1. Analisis semiotik kekerasan di film The Battleship Island dengan film Merah

Putih 1, 2, dan 3 dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi penelitian

selanjutnya.

2. Penelitian ini memberi wawasan baru tentang jenis kekerasan yang terjadi

pada sebuah film yang bertemakan penjajahan.

3. Untuk memberi gambaran tentang sebuah potret penjajahan yang ada pada

film The Battleship Island dan film Merah Putih 1, 2 dan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengambil lima skripsi yang

berhubungan dengan tema judul peneliti. Adapun penelitian pertama atas nama

Patricia Evangeline Setiawan dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen

Petra Surabaya 2014 yang berjudul Representasi Banalitas Kejahatan dalam

Film“The Act of Killing”. Dalam penelitian ini menggunakan metode semiotika

John Fiske dan adapun hasilnya dari penelitian ini ialah Hasil penelitian ini

menemukan bahwa representasi banalitas kejahatan melalui penggambaran tokoh

yang diangkat dalam film ini memilik karakteristik. Adapun relevansi penelitian

diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni umumnya hampir

sama dengan fokus penelitian skripsi ini adalah mengenai bagaimana simbol

kekerasan ditampilkan dalam sebuah film. Perbedaannya terletak pada teori yang

digunakan. Pada skripsi terdahulu menggunaakan semiotika John Fiske sedangkan

penulis menggunakan semiotika menurut Roland Barthes .

Selanjutnya skripsi rujukan yang kedua yakni atas nama Ezzy Augusta Mutiara

jurusan ilmu komunikasi Universitas Sumatera Utara 2013 yang berjudul:

Tampilan Kekerasan dalam Film The Raid: Redemption Karya Garet Evans (Studi
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Analisis Isi Tentang Kekerasan Fisik dan Psikologis dalm Film The Raid:

Redemption Karya Garet Evans). Penelitian ini memfokuskan pada penelitian isu

media yakni film yang kuantitatif dan memakai paradigma positivistik sebagai

pendekatan. Sedangkan pisau analisis atau instument analisis data, peneliti

tersebut menggunakan teknis analisis isi yang dibuat oleh Holsti. perumusan

masalahnya, yakni untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dan

frekuensi kekerasan fisik dan psikologis yang ditampilkan dalam film The Raid:

Redemption yang hampir sama dilakukan penulis yaitu untuk mencari bagaimana

simbol kekerasan pada film The Battleship Island dan film Merah putih 1, 2 dan

3.. Hasil penelitian tersebut ditujukkan dari presentasi uji reliabilitas kekerasan

fisik antar kode sebagai berikut: teridentifikasi kekerasan seperti memukul 99%,

menampar 67%, mencekik 93%, mendorong 99%, melempar 93%, melukai 98%,

menganiaya 89%, membunuh 95%. Maka dari itu penulis menggunakan

penelitian ini sebagai bahan referensi karena saling berkaitan membahas tentang

kekerasan.

Skripsi yang ketiga atas nama Hani Taqiyya dari Jurusan Komunikasi dan

Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta 2011 yang berjudul: Analisis Semiotik Terhadap Film In the

Name of God. Adapun metode yang dipilih Hani ialah dengan mengunakan

metode kualitatif semiotika Roland Barthes. Hasil penelitiannya menunjukan

bahwa representasi konsep jihad Islam yang ditampilkan dalam film In the Name

of God adalah berupa jihad yang dimaknai sebagai peperangan, jihad dari

menuntut ilmu, jihad untuk mempertahankan diri dari ketidakadilan yang

menimpa seseorang. Manfaat dari skripsi ini adalah sebagai rujukan penelitian
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Adapun relevansi penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis

yakni umumnya hampir sama dengan teori peneliti karena sama-sama

menggunakan analisis Roland Barthes, serta fokus penelitiannya hampir sama

ialah membahas tentang simbol kekerasan.

Skripsi yang keempat yang menjadi rujukan yakni atas nama Irfan Irfianto dari

jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu

Politik Universitas Komputer Indonesia Bandung 2014 yang berjudul Makna

Kekerasan Pada Film Dokumenter Jagal (The Act Of Killing) (Analisis Semiotika

Roland Barthes pada Film Dokumenter “Jagal (The Act of Killing)). Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif Roland Barthes analisis semiotik. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa ada tiga makna menurut Barthes semiotik. Denotasi makna

yang terkandung dalam rangkaian film Jagal (The Act of Killing) menunjukkan

pembunuhan, ancaman, penyiksaan, dan perampasan orang-orang yang dituduh

komunis, etnis Cina dan intelektual Film tersebut hampir sama dengan film The

Battleship Island yang banyak menampilkan adegan kekerasan sehingga penulis

menggunakan penelitian ini sebagai bahan refernsi.

Skripsi yang terakhir yakni atas nama Ralvin Januar Wijaya & Yuri Alfrin

Aladdin dari Program studi Ilmu komunikasi Universitas Bunda Mulia yag

berjudul Representasi Premanisme dalam Film Jagal (Studi Semiotika Roland

Barthes). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi preman

yang terdapat pada tanda-tanda komunikasi pada film "Jagal" menimbulkan sikap,

perilaku atau tindakan premanisme. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat

disimpulkan makna pesan tersebut adalah preman muncul dari seseorang yang

menginginkan kebebasan. Nilai atau makna preman menjadi terbiasa dengan
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perilaku masyarakat setiap hari. Berkaitan dengan hal diatas penelitian ini

menggunakan teori Roland Barthes dan metode kualitatif yang digunakan untuk

merepresentasikan makna dari contoh film yang diambil sebagai sampel. Makna

yang terkandung dalam film jagal.

Melalui penelitian-penelitian diatas penulis mengambil referensi tentang teori dan

bagaimana cara menganalisis menggunakan metode Roland Barthes. Dalam

penelitian yang dilakukan penulis menggunakan analisis semiotik Roland Barthes

yang membahas tentang tanda yang ada pada sebuah film yang ditampilkan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti ialah menggunakan bahasa film

dalam menganalisis suatu tanda dalam film serta menggunakan tipologi kekerasan

untuk membantu untuk mengelompokan jenis kekerasan yang terjadi pada sebuah

film yang di analisis. Tipologi kekerasan diantaranya kekerasan langsung,

struktural dan kultural yang masing-masing terdapat jenis kekerasan fisik dan non

fisik verbal, non verbal.

Agar lebih jelasnya terdapat tabel untuk memudahkan pemahaman dalam

mencerna penelitian terdahulu, perbedaanya dengan penulis dan kegunaan bagi

penulis.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO ASPEK PENELITIAN KETERANGAN

1

Peneliti Patricia Evangeline Setiawan
Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra, 2014,
Surabaya.

Judul Representasi Banalitas Kejahatan dalam Film“The
Act of Killing

Metode Penelitian Kualitatif
Hasil Hasil penelitian ini menemukan bahwa representasi

banalitas kejahatan melalui penggambaran tokoh
yang diangkat dalam film ini memilik karakteristik,
seperti semua kategori tidak dipikirkan, tidak mampu
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berpikir secara mandiri, kepatuhan pada otoritas dan
memercayai kejahatan sebagai tindakan
kepahlawanan. Gambaran karakteristik ini menonjol
pada sosok algojo 1965, yaitu Anwar Congo dan Adi
Zulkadry serta tokoh lainnya melalui kode tingkah
laku dalam level realitas, kode dialog dan aksi dalam
level representasi dan film ini membawa ideologi
dimana sebuah kekuasaan bersandar pada
performance para pelaku kejahatan yang
memanfaatkan logika impunitas total.

Perbedaan Perbedaan penelitian terletak pada objek yang diteliti,
dalam peneliti ini memfokuskan pada salah satu aktor
sedangkan penulis meneliti segala bentuk kekerasan
dalam film.

Kontribusi Memberikan gambaran bagaimana kekerasan terjadi

2

Peneliti Ezzy Augusta Mutiara
Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Departemen Komunikasi.

Judul Tampilan Kekerasan dalam Film The Raid :
Redemption Karya Garet Evans (Studi Analisis Isi
Tentang Kekerasan Fisik dan Psikologis dalm Film
The Raid: Redemption Karya Garet Evans)

Metode Penelitian Kuantitatif
Hasil Hasil penelitian tersebut ditujukkan dari presentasi

uji reliabilitas kekerasan fisik antar kode sebagai
berikut: teridentifikasi kekerasan seperti memukul
99%, menampar 67%, mencekik 93%, mendorong
99%, melempar 93%, melukai 98%, menganiaya
89%, membunuh 95%. Sementara reliabilitas antar
kode kekerasan psikologis menunjukan angka
sebagai berikut: berteriak 91%, menyumpah 98%,
mengancam 90%, merendahkan 87%, mengatur 81%,
melecehkan 96%, menguntit 80%, dan memata-matai
100%.

Perbedaan Perbedaan peneliti terdapat pada metode yang
digunakan, penulis menggunakan kualitatif

Kontribusi Kontibusinya yang dapat diambil dari penelitian
tersebut ialah bagaimana penulis menganalisis
kekerasan dalam film.

3

Peneliti Hani Taqiyya
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas
Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta

Judul Analisis Semiotik Terhadap Film In the Name of
God,

Metode peneliti kualitatif,
Hasil Hasil penelitiannya menunjukan bahwa representasi

konsep jihad islam yang ditampilkan dalam film In
the Name of God adalah berupa jihad yang dimaknai
sebagai peperangan, jihad dari menuntut ilmu, jihad
untuk mempertahankan diri dari ketidakadilan yang
menimpa seseorang.
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Perbedaan Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian,
yang menggambarkan bagaimana kaum muslim
dalam mempertahankan agama Islam.

Kontribusi Kontibusinya yang dapat diambil dari penelitian
tersebut ialah bagaimana penulis menganalisis
kekerasan dalam film.

4

Peneliti Irfan Irfianto
Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Komputer
Indonesia Bandung

Judul “Makna Kekerasan Pada Film Dokumenter Jagal
(The Act Of Killing) (Analisis Semiotika Roland
Barthes pada Film Dokumenter “Jagal (The Act of
Killing))”

Metode Peneliti Kualitatif
Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga makna

menurut Barthes semiotik. Denotasi makna yang
terkandung dalam rangkaian film Jagal (The Act of
Killing) menunjukkan pembunuhan, ancaman,
penyiksaan, dan perampasan orang-orang yang
dituduh komunis, etnis Cina dan intelektual.
Pertunjukan ini memiliki konotasi tentang kekerasan
yang terstruktur dan nyata oleh rezim Orde Baru. Arti
ideologi / mitos dari urutan yang terkandung, terjadi
pembantaian di Partai Komunis Indonesia (PKI) dan
organisasi lainnya, mendapat tindakan kekerasan oleh
preman dan Organisasi Pemuda Pancasila.

Perbedaan Perbedaan pada objek yang diteliti
Kontribusi Kontibusinya yang dapat diambil dari penelitian

tersebut ialah bagaimana penulis menganalisis
kekerasan dalam film.

5

Peneliti Ralvin Januar Wijaya & Yuri Alfrin Aladdin
studi Ilmu komunikasi Universitas Bunda Mulia

Judul Representasi Premanisme dalam Film Jagal (Studi
Semiotika Roland Barthes)

Metode Peneliti Kualitatif
Hasil Hasil penelitian Film sebagai salah satu media massa

berhasil membuat opini dan pandangan penonton
sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan dalam
film tersebut. Film Jagal mengajarkan banyak hal
dari nilai sosial dalam realitas kehidupan sehari-hari.
Nilai-nilai atau makna preman menjadi suatu yang
tidak asing lagi bahkan sudah menjadi perilaku
masyarakat di kehidupan sehari-hari.

Perbedaan Perbedaan terletak pada fokus penelitian , dalam
penelitian ini cenderung pada tindak premanisme
yang melakukan pemalakan, pemaksaan dll.

Kontribusi Kontibusinya yang dapat diambil dari penelitian
tersebut ialah bagaimana penulis menganalisis
kekerasan dalam film.
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2.2 Landasan Teori

2.2.1 Film Sebagai Komunikasi Massa

Menurut Mulyana (2008:75), Komunikasi massa yakni komunikasi menggunakan

media massa, baik cetak atau elektronik yang dikelola oleh suatu lembaga atau

orang yang dilembagakan, yang ditunjukan kepada sejumlah besar orang yang

tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen.

Dalam komunikasi massa peran dari sumber informasi sangatlah penting dan

diperlukan orang yang sangat ahli dibidangnya, karena dia akan mengirimkan

informasi terhadap orang banyak dan informasi terebut haruslah diterima oleh

khalayak luas, media massa sangatlah berpengaruh dalam penyampaian dan

penyebaran sebuah informasi, karena sifat dari media massa adalah menyebar.

Film merupakan bagian dari komunikasi massa, karena film merupakan salah satu

media masa yang dapat megirimkan pesan, film mengirimkan pesan dengan cara

mereka sendiri, pesan yang dikirimkan film cenderung bersifat hiburan bisa juga

sebagai media pembelajaran bagi masyarakat umum, isi dari film merupakan

sumber dari informasi yang akan didapat oleh para penontonya, namun semakin

majunya film di Indonesia isi film saat ini sangatlah kurang baik untuk dijadikan

sebagai sumber informasi, maraknya film yang berbau pornografi mampu

menggerus kebudayaan kita.

Namun seiring dengan kebangkitan film pula muncul film-film yang

menggambarkan seks, kriminal, dan kekerasan. Inilah yang kemudian melahirkan

berbagai studi komunikasi massa. Kekuatan dan kemampuan film menjangkau

banyak segmen sosial, lantas membuat para ahli menyatakan bahwa film memiliki
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potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Film melalui medianya sendiri

merupakan media komunikasi massa yang bisa dijadikan alat pembelajaran untuk

kita. Banyak film yang mengandung nilai-nilai positif di dalamnya. Film bisa

dijadikan alat untuk mendidik masyrakat, yang juga merupakan fungsi

komunikasi massa.

2.2.2. Pengertian Film

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan

bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media

komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi. Dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia (2004:149). Film adalah selaput tipis yang dibuat dari

selluloid untuk tempat gambar negatif yang akan dimainkan di bioskop. Film

dalam pengertian sempit adalah penyajian gambar lewat layar lebar sedangkan

pengertian luas bisa juga termasuk yang disiarkan melalui televisi (Cangara,

2005:138)

Seiring perkembangan zaman dan dunia perfilman, genre dalam film mengalami

perubahan. Namun, tetap tidak menghilangkan keaslian dari awal

pembentukannya. Sejauh ini diklasifikasikan menjadi 5 jenis (Imanjaya,

2004:104), yaitu:

1. Komedi, film yang mendeskripsikan kelucuan, kekonyolan, kebanyolan

pemain (aktor/aktris). Sehingga alur cerita dalam film tidak kaku, hambar,

hampa, ada bumbu kejenakaan yang dapat membuat penonton tidak bosan.
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2. Drama, film yang menggambarkan realita atau kenyataan disekeliling hidup

manusia. Dalam film drama, alur ceritanya terkadang dapat membuat

penonton tersenyum, sedih, dan meneteskan air mata.

3. Horor, film bernuansa mistik, alam gaib dan supernatural. Alur ceritanya bisa

membuat jantung penonton berdegup kencang, menegangkan dan berteriak

histeris.

4. Musikal, film yang penuh dengan nuansa musik. Alur ceritanya sama seperti

drama, hanya saja di beberapa bagian adegan film para pemain (aktor/aktris)

bernyanyi, berdansa, bahkan beberapa dialog menggunakan musik (seperti

bernyanyi).

5. Laga (action), film yang dipenuhi aksi, perkelahian, tembak-menembak,

kejar-kejaran, dan adegan berbahaya yang mendebarkan. Alur ceritanya

sederhana, hanya saja dapat menjadi luar biasa setelah dibumbui aksi-aksi

yang membuat penonton tidak beranjak dari kursi.

Dwarfs” (1937. (Sumarno, 1996:16-17) Dengan menggunakan gambar, pembuat

film dapat menciptakan gerak dan bentuk-bentuk yang tak terdapat dalam realitas.

Apa saja yang dapat dipikirkan, dapat pula difilmkan melalui gambar. Dengan

potensinya, film animasi tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk ilustrasi

dalam film pendidikan. Misalnya dengan gambar grafis yang bersifat dinamis,

ataupun cara kerja mesin ataupun skema yang hidup.

Film kemudian diklasifikasikan sebagai berikut:

 “G” (General) : Film untuk semua umur

 “PG” (Parental Guidance) : Film yang dianjurkan didampingi orang tua

 “PG-13” : Film dibawah 13 th dan didampingi orang tua
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 “R” (Restriced) : Film dibawah 17 th didampingi orang dewasa

 ”X” : Film untuk 17 th keatas.

2.2.3. Fungsi dan Pengaruh Film

Fungsi dan pengaruh film sepanjang sejarah perkembangannya telah banyak

mengalami perubahan. Selama lebih dari sepertiga abad ini, film sebagaimana

radio, merupakan sumber hiburan yang murah. Karena sedemikian pentingnya

bagi masyarakat imigran film merupakan media sosialisasi utama bagi mereka.

Mereka pergi ke “sekolah-malam” untuk mempelajari dasar-dasar bahasa Inggris

dan kewarganegaraan, tetapi pelajaran itu dilaksanakan seperti di rumah sendiri

sebagai mana mereka mendengar radio. Mereka mempelajari bagaimana

seharusnya seorang Amerika berbicara dan bertingkah laku, dan aspirasi mereka

ditingkatkan dengan pameran kekayaan atau kemakmuran di layar film.

Film sebagai bentuk tontonan memiliki waktu putar tertentu, rata-rata satu

setengah jam sampai dengan dua jam, selain itu film tidak hanya menjanjikan

pengalaman yang mengasikkan, melainkan pengalaman hidup sehari-hari yang

dikemas secara menarik. Sedangkan alasan khusus mengapa orang menyukai film

adalah karena adanya usaha manusia untuk mencari hiburan dan meluangkan

waktu. Film yang menyajikan gambar hidup telah memikat khalayak sehingga

mereka bersedia duduk berlama-lama di depan layar, karena bagi khalayak

menonton film dapat dijadikan untuk pemahaman nilai-nilai baru dengan melihat

hal-hal yang telah terjadi didunia. Alasan lain khalayak penonton film adalah

menjadikan film sebagai pelepas ketegangan dari realitas nyata yang dihadapinya

dan merupakan tempat pelarian dari beban hidup sehari-hari.
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Marselli Sumarno menyebut fungsi film memiliki nilai pendidikan. Nilai

pendidikan sebuah film tidak sama dengan kata pendidikan di bangku sekolah

atau kuliah. Nilai pendidikan sebuah film mempunyai makna sebagai pesan-pesan

moral film yang semakin halus pembuatannya akan semakin baik. Pesan

pendidikan di sebuah film bila dibuat dengan halus akan menimbulkan kesan

bahwa khalayak tidak merasa digurui. Hampir semua film mengajari atau

memberi tahu khalayak tentang sesuatu, karena dengan menonton film khalayak

dapat belajar bagaimana bergaul dengan orang lain, bertingkah laku,

berpenampilan dan sebagainya (Sumarno, 1996:97).

Film cerita yang dibuat dengan tujuan komersial sekalipun biasanya memberikan

pesan moral yang terselip di dalamnya. Film cerita action yang sarat dengan

adegan kekerasan sekalipun juga mengandung suatu makna atau pesan moral

tertentu. Film diproduksi tidak mungkin tanpa tujuan tertentu, walaupun film-film

yang beredar di pasaran bersifat komersial, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa

peranannya begitu penting dalam kehidupan. Fungsi persuasif suatu film dapat

dilihat dari kandungan pesan yang berusaha untuk mengendalikan sikap atau

perilaku penontonnya. Berbeda dengan fungsi hiburan dari film yang hanya

menyampaikan hal –hal menyenangkan, dalam pengertian hanya untuk memenuhi

kepuasan batin.

Beberapa fungsi film yang diproduksi sering kita temui misalnya, fungsi

informasional dapat ditemukan pada film berita (newsreel), fungsi instruksional

dapat dilihat dalam film pendidikan, fungsi persuasif terkandung dalam film

dokumenter, sedangkan fungsi hiburan dapat ditemukan pada jenis film cerita.
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Perlu diketahui dan diingat bahwasanya setiap film selalu mengandung unsur

hiburan. Film informasional, instruksional, maupun persuasif selain mengandung

pesan yang memungkinkan terlaksananya fungsi juga harus memberikan

kesenangan atau hiburan kepada khalayak. Marselli Sumarno menambahkan

bahwa film selain memiliki empat fungsi tersebut diatas juga memiliki suatu nilai

artistic. Nilai artistic sebuah film dapat terwujud bila nilai keartistikannya

ditemukan pada seluruh unsurnya. (Sumarno, 1996:97).

2.2.4. Bahasa Film

Bahasa film adalah sebuah pesan yang disampaikan melalui sebuah film, bahasa

film terdiri dari sinematografi. Sinematografi secara umum dapat dibagi menjadi

tiga aspek, yakni kamera dan film, framing, serta durasi gambar. Kamera dan film

menckup teknik-teknik yang dapat dilakukan melalui kamera dan stok filmnya,

seperti warna, penggunaan lensa, kecepatan gerak gambar, dan sebagainya.

Berikut ini salah satu aspek framing yang terdapat dalam sinematografi, yakni

jarak kamera terhadap objek (type of shot), yaitu (Pratista, 2008:89):

1. Extreme long shot

Extreme long shot merupakan jarak kamera yang paling jauh dari objeknya.

Wujud fisik manusia nyaris tidak nampak. Teknik ini umumnya menggunakan

sebuah objek yang sangat jauh atau panora yang luas.

2. Long shot

Pada long shot tubuh fisik manusia telah tampak jelas namun latar belakang

masih dominan. Long shot sering digunakan sebagai estabilishing shot, yakni

shot permbuka sebelum digunakan shot-shot yang berjarak lebih dekat.
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3. Medium long shot

Pada jarak ini tubuh manusia terlihat dari bawah lutut sampai atas. Tubuh fisik

manusia dan lingkungan sekitar relatif seimbang

4. Medium shot

Pada jarak ini memperlihatkan tubuh manusia dari pinggang ke atas. Gestur

serta ekspresi wajah mulai tampak. Sosok manusia mulai dominan di dalam

frame.

5. Medium close-up

Pada jarak ini memperlihatkan tubuh manusia dari dada ke atas. Sosok tubuh

manusia mendominasi frame dan latar belakang tidak lagi dominan. Adegan

percakapan normal biasanya menggunakan medium close-up.

6. Close-up

Umunya memperlihatkan wajah, tangan, kaki, atau sebuah objek kecil lainnya.

Teknik ini mampu memperlihatkan ekspresi wajah dengan jelas serta gesture

yang mendetail. Close up biasanya digunakan untuk adegan dialog yang lebih

intim. Close up juga memperlihatkan detil sebuah benda atau objek.

7. Extreme close-up

Pada jarak terdekat ini mampu memperlihatkan lebih mendetail bagian dari

wajah, seperti telinga, mata, hidung, dan lainnya atau bagian dari sebuah objek.

2.2.5. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam bahasa inggris berarti violence, dari bahasa latin berarti

violentus yang berasal dari kata via berarti kekuasaan atau berkuasa. Seperti

banyak istilah yang mengandung makna kehinaan atau kekejian yang sangat kuat,

istilah kekerasan diberlakukan dengan sedikit diskriminasi pada berbagai hal yang



26

tidak disetujui secara umum. Terminologi kekerasan sebagai suatu kenyataan

yang dihindari menimbulkan kesadaran bahwa hidup manusia mengandung

makna kehalusan atau kelunakan. Jika didasari secara mendalam manusia

memiliki karakteristik menonjol yaitu dimensi kehalusan, bukan terutama dalam

kaitannya dengan kehalusan fisik, namun hubungannya dengan kehadirannya

secara intergal, utuh dan menyeluruh bahwa fisik manusia adalah lemah (Mulkan,

2002:3).

Jadi kekerasan yang dimaksudkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan

kodrat manusia walau ada pula yang memandang bahwa kekerasan itu berakar

pada konstitusi biologis diri manusia itu sendiri. Konrad Lorenz dan Robert

Ardrey mengemukakan bahwa sebagaimana hanya dengan hewan lain manusia

juga mempunyai insting agresif yang ada dalam struktur genetiknya (Mulkan,

2002:25)

2.2.6. Tipologi Kekerasan

Kekerasan adalah tindakan (action) atau kebijakan/keputusan (act) apapun yang

disertai penggunaan kekuasaan/kekuatan (force) dalam bentuk apapun, yang

ditujukan untuk menyakiti, merusak, menguasai, mematikan atau memusnahkan

apapun dengan jalan yang bertentangan dengan hukum, perjanjian, prinsip/norma

atau sesuatu yang harus diperlakukan dengan hormat. Memahami kekerasan tidak

cukup dengan mengetahui definisinya saja, namun penting untuk memahami juga

apa saja yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan. Berdasarkan hal ini,

Galtung (2003) dalam jurnal Mufti Makarim yang berjudul memaknai kekerasan,

mencoba menjawab dengan membagi tipologi kekerasan menjadi 3 ( tiga), yaitu:
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1. Kekerasan langsung

Kekerasan lagsung ialah kekerasan sebagai sebuah peristiwa (event), dari

terjadinya kekerasan. Kekerasan langsung terwujud dalam perilaku, misalnya:

pembunuhan, pemukulan, intimidasi, penyiksaan. kekerasan langsung merupakan

tanggung jawab individu yang melakukan tindak kekerasan akan mendapat

hukuman menurut ketentuan hukum pidana.

2. Kekerasan Struktural.

Kekerasan Struktural (kekerasan yang melembaga). Disebut juga sebuah proses

dari terjadinya kekerasan. Kekerasan struktural terwujud dalam konteks, sistem,

dan struktur, misalnya: diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan

kesehatan. Kekerasan struktural merupakan bentuk tanggungjawab negara,

dimana tanggungjawab adalah mengimplementasikan ketentuan konvensi melalui

upaya merumuskan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan.administrasi,

melakukan pengaturan, melakukan pengelolaan dan melakukan pengawasan.

Muaranya ada pada sistem hukum pidana yang berlaku.

3. Kekerasan Kultural

Kekerasan kultural merupakan suatu bentuk kekerasan permanen. Terwujud

dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, misalnya:

kebencian, ketakutan, rasisme, ketidaktoleranan, aspek-aspek budaya, ranah

simbolik yang ditunjukkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, serta ilmu

pengetahuan. Sama dengan kekerasan struktural, kekerasan kultural merupakan

bentuk tanggungjawab negara, dimana tanggungjawab adalah

mengimplementasikan ketentuan konvensi melalui upaya merumuskan kebijakan,

melakukan tindakan pengurusan.administrasi, melakukan pengaturan, melakukan
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pengelolaan dan melakukan pengawasan. Muaranya ada pada sistem hukum

pidana yang berlaku.

Bentuk kekerasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

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

melihat karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya.

Contohnya adalah menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi,

memalak, melempar dengan barang.

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 perilaku dengan korbannya.

Kekerasan non fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Kekerasan Verbal

Verbal abuse atau kata lainnya verbal attack atau reviling adalah kekerasan yang

mempergunakan bahasa. Kekerasan verbal dan emosional ini tentu saja ditunjukan

untuk merendahkan harga diri seseorang, biasanya kekerasan verbal dilakukan

dengan dua cara, menyerang secara langsung seperti bercanda tetapi sangat

menghinakan dan melecehkan serta menyerang secara tidak langsung dengan

sindirian keras disertai intonasi suara yang tinggi atau pun rendah.

b) Kekerasan Non Verbal

Kekerasan non verbal atau kekerasan fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat

dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan

kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa

seseorang. Contoh penganiayaan, pemukulan, pembunuhan dan lain-lain.
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Simbol kekerasan dapat dianalisi menggunakan semiotika sebagai suatu cara

untuk mengkaji tentang film. Semiotika beroperasi dalam wilayah tanda. Film

dikaji melalui sistem tanda, yang terdiri dari lambang baik verbal maupun yang

berupa ikon-ikon atau gambar. Dari berbagai tanda dalam semiotika film, dikenal

pula istilah mise en scene yang terkait dengan penepatan posisi dan pergerakan

aktor pada set (blocking), serta sengaja dipersiapkan untuk menciptakan sebuah

adegan (scene) dan sinematografi yang berkaitan dengan penepatan kamera. Mise

en scene berati menempatkan suatu pada satu layar, unsur-unsurnya antara lain

actor’s perfomance yang terdiri dari script adalah sebuah naskah yang berisi

semua kalimat yang diucapkan oleh pemain film, dan movement yaitu semua hal

dan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemain film. Selain itu mise en scene

juga terdiri dari unsur suara (sound). Sound yaitu latar belakang suara pemain,

lagu, sound effect, atau not sound (suara di sekeliling pemain film). Suara yang

dapat didengar mendampingi visualisasi gambar pada layar (Sobur, 2006:131).

Dalam pesan yang disampaikan oleh penulis cerita akan dihasilkan makna yang

dapat dipetik sehingga bermanfaat bagi pemirsanya. Karena secara tidak langsung

setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-harinya

menyimpan sebuah makna. Dalam kajian ilmu pengetahuan makna memiliki

rantai tersendiri yang dilambangkan melalui tanda. Sedangkan ilmu yang

mengkaji tentang tanda itu sendiri adalah semiotika. Secara umum film dibangun

dengan banyak tanda, didalam tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda

yang bekerja sama dengan baik dalam upaya mencapai efek yang diharapkan.

Sistem semiotika yang lebih penting lagi dalam film adalah digunakannya tanda-

tanda ikonis, yakni tanda-tanda yang menggunakan sesuatu.
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2.2.7. Teori Roland Barthes

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori semiotika Roland Barthes.

Roland Barthes dikenal sebagai salah seorang pemikir strukturalis yang getol

mempraktikan model linguistik dan semiologi Saussurean. Barthes juga dikenal

sebagai intelektual dan kritikus Sastra Prancis yang ternama; eksponen penerapan

strukturalisme dan semiotika pada studi sastra (Sobur, 2009:63). Semiotika adalah

suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda adalah perangkat

yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah–tengah

manusia dan bersama–sama manusia (Barthes, 1988, Kurniawan, 2001:53, dalam,

Sobur, 2009:15).

Seperti yang dipaparkan Cobley dan Jansz, dalam setiap esseinya Barthes

membahas fenomena keseharian yang luput dari perhatian. Dia menghabiskan

waktu untuk menguraikan dan menunjukan bahwa konotasi yang terkandung

dalam mitologi-mitologi tersebut biasanya merupakan hasil kontruksi yang cermat

Sobur, 2009:68).

Tidak hanya memiliki makna denotasi dan konotasi, Perspektif Barthes tentang

mitos ini menjadi salah satu ciri khas semiologinya yang membuka ranah baru.

Mitos sendiri biasanya diasumsikan sebagai apa yang menjadi kegiatan yang

dilakukan sehari-hari yang sudah dipercaya oleh orang-orang. Ada 3 kategori

sesuai yang dilakukan oleh Roland Barthes dalam buku Alex sobur, yaitu:

1. Pesan linguistik, merupakan semua kata dan kalimat pada frame

2. Pesan ikonik tak terkodekan, denotasi dalam frame program yang diteliti.
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3. Pesan ikonik terkodekan, berupa konotasi yang muncul dalam frame yang

berfungsi jika dikaitkan dengan sistem tanda lebih luas.

Teori Barthes menjelaskan dua tingkat pertandaan yaitu denotasi dan konotasi.

Denotasi adalah hubungan eksplisit antara tanda dengan referensi atau realitas

dalam pertandaan, sedangkan konotasi adalah aspek makna yang berkaitan dengan

perasaan dan emosi serta nilai-nilai kebudayaan dan ideologi (Piliang, 2003: 16

dan 18). Dalam salah satu bukunya yang berjudul Sarrasine, Barthes merangkai

merangkai kode rasionalisasi, suatu proses yang mirip dengan yang terlihat dalam

retorika tentang tanda. Menurut Lechte dalam (Sobur, 2006: 65-66), ada lima

kode yang diteliti Barthes yaitu:

a. Kode Hermeneutik (kode teka-teki), yang berkisar pada harapan pembaca

untuk mendapatkan ”kebenaran” bagi pertanyaan yang ada dalam teks.

b. Kode semik (makna konotatif), banyak menawarkan banyak sisi. Pembaca

menyusun tema suatu teks.

c. Kode simbolik merupakan aspek pengkodean fiksi yang paling khas bersifat

struktural.

d. Kode proaretik (kode tindakan), sebagai perlengkapan utama teks yang

dibaca orang, artinya semua teks bersifat naratif.

e. Kode gnomik (kode kultural), merupakan acuan teks ke benda-benda yang

sudah diketahui oleh budaya.

Menurut Roland Barthes semiotik tidak hanya meneliti mengenai penanda dan

petanda, tetapi juga hubungan yang mengikat mereka secara keseluruhan (Sobur,

2004: 123). Barthes mengaplikasikan semiologinya ini hampir dalam setiap
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bidang kehidupan, seperti mode busana, iklan, film, sastra dan fotografi.

Semiologi Barthes mengacu pada Saussure dengan menyelidiki hubungan antara

penanda dan petanda, tidak hanya sampai disitu Barthes juga melihat aspek lain

dari penandaan yaitu mitos. Mitos menurut Barthes terletak pada tingkat kedua

penandaan, jadi setelah terbentuk sistem tanda-penanda-petanda maka tanda

tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan

membentuk tanda baru. Jadi setelah terbentuk sistem tanda-penanda-petanda,

tanda tersebut akan menjadi petanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua

dan membentuk tanda baru.

2.2.8. Analisis Semiotika Dalam Film

Kata semiotika sampai saat ini masih sering dipakai. Selain istilah semiotika

dalam sejarah linguistik ada pula digunakan istilah lain seperti semasiologi,

sememik, dan semik untuk merujuk pada bidang studi yang mempelajari makna

atau arti dari suatu tanda atau lambang. Semiotika merupakan suatu studi ilmu

atau metode analisis untuk mengkaji tanda dalam suatu konteks skenario, gambar,

teks, dan adegan di film menjadi sesuatu yang dapat dimaknai. Sedangkan, kata

“semiotika” itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, semeion yang berarti “tanda”

atau seme ,yang berarti “penafsir tanda”. Semiotika berakar dari studi klasik dan

skolastik atas seni logika, retorika, dan etika. (Kurniawan, 2001:49)

Teori Saussure adalah prinsip yang mengatakan bahwa bahasa itu adalah sistem

tanda, dan setiap tanda itu tersusun atas dua bagian, yakni signifier (penanda) dan

signified (petanda). Menurut Saussure, bahasa merupakan suatu sistem tanda, dan

setiap tanda kebahasaan, menurutnya pada dasarnya menyatakan sebuah konsep
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dan suatu citra suara (sound image), bukan menyatakan sesuatu dengan sebuah

nama. Suara yang muncul dari sebuah kata yang diucapkan merupakan penanda

(signifer), sedang konsepnya adalah petanda (signified). (Sobur, 2003:41-42). Dua

unsur tersebut tidak dapat dipisahkan sama sekali. Jika hal itu terjadi maka akan

menghancurkan kata itu sendiri.

Secara relevan film merupakan bidang kajian bagi analisis semiotika, karena film

dibangun dengan tanda semata-mata. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem

tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek bersamaan dengan

tanda-tanda arsitektur, terutama indeksikal pada film digunakan tanda-tanda

ikonis, yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu. (Sobur,2004 :128)

Sistem semiotika yang lebih penting dalam film digunakannya tanda ikonis, yakni

berupa tanda-tanda yang dapat menggambarkan sesuatu yang dimaksud dalam

penyampaian pesannya kepada audien. Metz dalam Sobur mengatakan meskipun

ada upaya lain diluar pemikiran kontinental tentang des Hautes Etudes et Sciences

Sociales (EHESS) Paris, merupakan figur utama dalam pemikiran semiotika

sinematografi hingga sekarang Sumbangan Metz dalam teori film adalah usaha

untuk menggunakan peralatan konseptual linguistik struktural untuk meninjau

kembali teori film yang ada. Salah satu area semiologi penting yang ditekuni

Roland Barthes dalam studinya tentang tanda adalah peran pembaca (the reader).

Konotasi, walaupun merupakan sifat asli tanda, membutuhkan keaktifan pembaca

agar dapat berfungsi. Barthes secara panjang lebar mengulas apa yang sering

disebut sebagai sistem pemaknaan tataran kedua, yang dibangun diatas sistem lain

yang telah ada sebelumnya. Sistem kedua ini oleh Barthes disebut konotasi, yang
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didalam mythologies-nya secara tegas ia bedakan dari denotasi atau sistem

pemaknaan tataran pertama. Barthes menciptakan peta tentang bagaimana tanda

bekerja (Cobley & Jansz,1999:51).

Tabel 2. Peta Roland Barthes

1. Signifier (penanda) 2. Signified (petanda)

3. Denotative Sign (tanda Denotatif)

4. Conotative Signifier

(penanda konotatif)

5. Connotative signified

(petanda konotatif)

6. Connotative sign (tanda konotatif)

Sumber (Sobur ,2003:69)

Dari peta tersebut diatas terlihat jelas bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas

penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi pada saat bersamaan, tanda denotatif

adalah juga penanda konotatif (4). Dengan kata lain, hal tersebut merupakan unsur

material: hanya jika kita mengenal tanda “singa”, barulah konotasi seperti harga

diri, kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin. Dengan demikian sumbangan

Barthes sangat berarti bagi penyempurnaan semiologi Saussure mengenai tanda

konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan, namun juga mengandung

kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya.

2.2.9. Pengertian Potret

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (2002: 891) potret diartikan gambar yang

dibuat dengan kamera, foto. Selain ini juga potret adalah gambaran atau lukisan

(dalam bentuk paparan). Potret yang dimaksud dalam penelitian ini digambarkan

dalam bentuk kondisi yang menggambarkan keadaan dan kejadian suatu adegan

dalam sebuah film, dalam hal ini film The Battleship Island dan Merah Putih 1,2,3

menjadi objek dalam penelitian ini.
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2.3. Kerangka Pemikiran

Film adalah salah satu bentuk karya seni yang menjadi fenomena dalam

kehidupan modern yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada manusia

sebagai penonton. Film dapat berperan sebagai media komunikasi massa dalam

menyampaikan pesan atau suatu makna tertentu pada sebuah film melalui bahasa

film yaitu sinematrografi. Film sebagai salah satu atribut media massa dapat

dijadikan sarana penggambaran dari sebuah kenyataan dari peristiwa komunikasi

yang dapat menyajikan suatu realitas objek. Kita dapat melihat realitas objek yang

digambarkan suatu film tertentu sebagai sebuah dimensi dinamika pemaknaan

lewat interpretasi dari subjektifitas masing-masing individu. Intrepretasi

menjelaskan proses dimana pemahaman terjadi untuk menemukan makna dari

suatu teks.

Makna yang dimaksud adalah sebuah realitas penggambaran potret kekerasan

dalam film The Battleship Island dan film Merah Putih Trilogi 1, 2, dan 3. Film

The Battleship Island menceritakan tentang 400 warga Korea yang dijadikan

budak pertambangan oleh Jepang, sedangkan film Merah Putih Trilogi 1, 2, dan 3

bercerita tentang penjajahan oleh Belanda setelah merdeka. Adegan-adegan yang

menggambarkan tentang potret kekerasan yang terdapat dalam film The Battleship

Island dan film Merah Putih Trilogi 1, 2, dan 3 akan di analisis menggunakan

pendekatan Roland Barthes. Pada pendekatan ini Barthes menggunakan 3 analisis,

yaitu Pesan linguistik merupakan semua kata dan kalimat pada frame, pesan

ikonik terkodekan berupa konotasi yang muncul dalam frame yang berfungsi jika

dikaitkan dengan sistem tanda lebih luas dan pesan ikonik tak terkodekan,

denotasi dalam frame program yang diteliti.
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Kemudian dikaitkan dengan tipologi kekerasan untuk membantu dalam membagi

menganalisis konteks kekerasan yang terjadi pada film. Dalam tipologi kekerasan

terdapat kekerasan struktural dan kultural yang masing-masing di bagi dalam jenis

kekerasan fisik (non verbal) dan kekerasan non fisik (verbal). Analisis adegan

visual maupun bahasa atau kata (Subtittle Indonesia) tersebut kemudian akan

interpretasikan oleh peneliti yang didapatkan dari setiap film. Dari hasil analisis

tersebut akan menghasilkan potret kekerasan pada film The Battleship Island dan

film Merah Putih Trilogi 1, 2, dan 3. Peneliti akan membandingan simbol

kekerasan antara film The The Battleship Island dengan film Merah Putih Trilogi

1, 2 dan 3.
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Gambar 1 Kerangka Pikir
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain (Lexy J. Maleong, 2005:6). Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif adalah prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sifat penelitian yang diambil adalah jenis deskriptif, yaitu penelitian yangi

digunakan untuk meneliti objek dengan cara menuturkan, menafsirkan data yang

ada, dan pelaksanaanya melalui pengumpulan, penyusunan, analisa, interpretasi

data yang diteliti pada masa sekarang. Pertimbangan penulis menggunakan

metode deskriftif karena memiliki tujuan yang sama dengan keinginan penulis,

yaitu hanya untuk melihat kondisi objektif yang terjadi dilapangan, lalu

memaparkan keadaan atau peristiwa tersebut apa adanya, tidak untuk mencari atau

menjelaskan. Tipe penelitian ini dianggap sangat relevan untuk dipakai karena
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menggambarkan keadaan objek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif

berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Penelitian deskriftif dalam

penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis simbol kekerasan yang terkandung

dalam film The Battleship Island dan Film Merah Putih 1,2, dan 3.

3.2.Unit Analisis

Unit analisis yang dipakai, yakni film The Battleship Island dan film Merah Putih

1, 2 dan 3 yang digunakan peneliti secara keseluruhan sebagai objek penelitian

yang diteliti. Unit analisis yang dikenal sebagai unit produksi, yakni mise en scene

yang terkait dengan segala sesuatu yang tampil di kamera, baik penampilan

pemain film, suara, dan desain produksi (lokasi, properti, dan kostum), serta

sinematografi yang berkaitan dengan penempatan kamera dalam film.

Film yang digunakan sebagai objek penelitian, yakni film The Battleship Island

dengan Film Merah putih Trilogi 1, 2, dan 3 yang digunakan peneliti secara

keseluruhan sebagai objek penelitian yang diteliti. Film The Battleship Island

berdurasi 2 jam 12 menit ini disutradarai oleh Ryoo Seung-wan dan di rilis pada

tanggal 26 juli 2017 di Korea Selatan dan tanggal 16 Agustus 2017 di Indonesia.

Sedangkan film merah putih Trilogi 1, 2,dan 3 masing-masing film berdurasi 1

jam 40 menit ini disutradarai oleh Yadi Sugandi dan Connor Ally. Tanggal

perilisan masing-masing film ialah film merah putih 1 dirilis pada tanggal 13

Agustus 2009, Merah Putih 2: Darah Garuda dirilis pada tanggal 8 September

2010 dan sekuel terakhir Merah Putih 3: Hati Merdeka dirilis pada tanggal 9 Juni

2011. Film-film ini memiliki tema yang sama yaitu perang. Film-film ini diteliti
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setiap scene nya, dimana diantara scene-scene tersebut menggambarkan

kekerasan.

3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada cara menganalisis semiotika terhadap simbol-

simbol kekerasan yang terdapat pada film The Battleship Island dan film Merah

Putih Trilogi 1, 2, dan 3, meliputi sebagai berikut:

1. Kekerasan verbal

Kekerasan yang terjadi melalui tutur bahasa dalam bentuk lisan yang terucap atau

kekerasan non fisik dalam film The Battleship Island dan film Merah Putih Trilogi

1, 2, dan 3.

2. Kekerasan non verbal

Kekerasan yang terjadi melalui gerakan-gerakan atau tanda-tanda yang bukan

bahasa lisan seperti perkelahian yang sangat keras, mematahkan leher, menusuk,

melukai dengan senjata tajam dan segala tindakan fisik yang melukai secara

nyata.

Data-data kualitatif diatas didapat dari potongan gambar atau scene yang

digunakan sebagai obyek penelitian untuk memperkuat analisis data, berdasarkan

data-data yang didapat, peneliti selanjutnya melakukan analisis dengan

menggunakan semiotika Roland Barthes untuk mengkaji makna yang ada

didalamnya, setelah menganalisis data tersebut peneliti menghasilkan penelitian

dalam bentuk kata-kata sebagai pendeskripsian tentang hasil yang didapat di

bandingkan.
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Hasil dari penelitian menjawab bagaimana potret perbandingan simbol kekerasan

dalam film The Battleship Island dan film Merah Putih Trilogi 1, 2, dan 3 dengan

mengungkapkan makna yang tersembunyi dibalik tanda dan simbol yang

digunakan. Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah bagian-bagian dari

sinema berupa adegan, dialog, dan latar yang menyiratkan kekerasan dalam film

The Battleship Island dan Film Merah Putih 1,2, dan 3 yang dianalisis dengan

menggunakan semiotika Roland Barthes.

3.4.Teknik Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis semiotik. Semiotik adalah ilmu

tentang tanda-tanda. Studi tentang tanda dan segala yang berhubungan dengannya.

Cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimannya dan

penerimanya oleh mereka yang menggunakannya. Semiotik memperlajari sistem-

sistem, aturan-aturan, konveksi-konveksi yang memungkinkan tanda-tanda

tersebut mempunyai arti (Rachmat, 2005:263).

Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang

tersembunyi di balik sebuah tanda (teks, iklan, berita). Pemikiran pengguna tanda

merupakan hasil pengaruh dari berbagai kontruksi sosial di mana pengguna tanda

berada, karena sistem tanda sifatnya amat kontekstual dan bergantung pada

pengguna tanda tersebut

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories),
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cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya

foto, gambar hidup, sketsa. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni

dapat berupa gambar, patung, film (Sugiyono, 2007:82).

Dokumentasi adalah instumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam

berbagai metode pengumpulan data. Tujuannya untuk mendapatkan informasi

yang mendukung analisis dan interpretasi data. (Rachmat, 2005:118).

Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam persiapan penelitian ialah

menggunakan sumber informasi yang terdapat di perpustakan dan jasa informasi

yang tersedia. Pemanfaatan perpustakaan ini diperlukan, baik untuk penelitian

lapangan maupun penelitian bahan dokumentasi (data sekunder). Dokumentasi

yang digunakan bisa berupa data-data, gambar, foto yang berkaitan dengan

penelitian ini, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku dan tulisan-tulisan

pada situs internet. Dalam peneliti ini peneliti menggunakan beberapa artikel yang

diambil baik dari situs internet yang dijadikan sebagai data sekunder. Artikel yang

digunakan, yaitu sinopsis film The Battleship Island dan sinopsis film Merah

Putih 1, 2, dan 3, serdadu Belanda di Indonesia, Perang dingin.

3.6.Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini adalah rangkaian gambar (scene) dan dialog dalam

film The Battleship Island dan film Merah Putih Trilogi 1, 2, dan 3 yang berkaitan

dengan potret kekerasan dalam film.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian kualitatif ini merupakan upaya yang dilakukan dengan

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi
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satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang

dapat diceritakan kepada orang lain. Data kualitatif berupa kata-kata, kalimat-

kalimat, atau narasi-narasi yang baik yang diperoleh dari wawancara mendalam

maupun observasi. Tahapan analisis data memegang peran penting dalam rise

kualitatif, yaitu sebagai faktor untuk penilaian kualitas terhadap suatu riset.

Artinya, kemampuan prariset memberi makna kepada data merupukan kunci

apakah data yang diperolehnya memenuhi unsur reliabilitas dan validitas atau

tidak.

Secara lebih rinci, uraian ringkas mengenai langkah-langkah analisisnya diolah

dari analisis semotik.

a. Inventarisasi data, yaitu dengan cara mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya baik dari dokumentasi maupun studi kepustakaan.

b. Kategori model semiotik, menentukan model semiotik yang digunakan, yakni

model semiotika Roland Barthes.

c. Klasifikasi data, identifikasi teks (tanda), alasan-alasan tanda tersebut dipilih,

tentukan pola semiosis, dan tentukan kekuasaan wawancaranya dengan

mempertimbangkan elemen semotika dalam scene yang dianggap mewakili

makna kekerasan dalam sebuah film.

d. Penentuan scene tersebut menentukan penanda (signifer), petanda (signified),

maka denotasi pertama (denotatif sign 1), lalu makna konotasi pertama

(connotative sign 1) yang juga merupakan makna denotasi tahap kedua

(denotative sign 2) berupa gambaran kekerasan.
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e. Analisis data untuk membahas makna konotasi tahap kedua (connotative sign

2) yang ditarik berdasarkan ideologi, interpretan kelompok, framework

budaya, aspek sosial, komunikatif, lapis makna, kaitan dengan tanda lain,

hukum yang mengaturnya, serta berasal kamus.

f. Penarikan kesimpulan, penilaian terhadap data-data yang ditemukan dibahas

dan dianalisis selama penelitian.

Dari uraian teori di atas bisa disimpulkan teknik analisis yang dipakai penulis,

yaitu:

a) Peneliti menonton film The Battleship Island dan film Merah Putih 1, 2 dan 3

terlebih dahulu

b) Melakukan pengamatan adegan ataupun hal-hal yang terjadi dalam scene

tersebut

c) Mengklasifikasi data dengan melalukan capture scene-scene yang dianggap

mewakili simbol kekerasan.

d) Penentuan scene tersebut menentukan penanda (signifer),petanda (signified),

maka denotasi pertama (denotatif sign 1), lalu makna konotasi pertama

(connotative sign 1) yang juga merupakan makna denotasi tahap kedua

(denotative sign 2) berupa gambaran kekerasan.

e) Analisis data untuk membahas makna konotasi tahap kedua (connotative sign

2) yang ditarik berdasarkan ideologi, interpretan kelompok, framework

budaya, aspek sosial, komunikatif, lapis makna, kaitan dengan tanda lain,

hukum yang mengaturnya, serta berasal kamus.

f) Penarikan kesimpulan, penilaian terhadap data-data yang dutemukan dibahas

dan dianalisis selama penelitian.
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3.8. Validitas dan Reliabilitas Penelitian

Penialaian kesahihan riset kualitatif biasanya terjadi pada proses pengumpulan

data dan analisi-interpretasi data. Jenis validitas yang dipakai untuk riset ini, yaitu

conscientization. Conscientization adalah kegiatan berteori, ukurannya dapat

melakukan “blocking interpretation”, mempunyai basis teoritis yang mendalam

dan kritik harus tajam. Kegiatan berteori ini harus bisa memaparkan dua hal, yaitu

historical situatedness (ideographic) yang menyesuaikan analisis konteks sosial

dan budaya serta konteks waktu dan historis yang spesifik sesuai kondisi di mana

riset terjadi dan unity theory & praxis yang memadukan teori dengan contoh

praktis



BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Deskripsi Film The Battleship Island

4.1.1. Profil Film

Judul Film : The Battleship Island

Tahun Produksi : 2017

Durasi : 132 menit

Sutradara : Ryoo Seung Wan

Produser : Cho Sung Min

Penulis naskah : Ryoo Seung Wan

Sinematografer : Lee Mo Gae

Gambar 2 : Poster Film The Battleship Island

Sumber gambar: Indonesiashow.bizsinopsis.

Editor : Kim Jae Bum

Kim Sang Bum

Perusahan Produksi : Film maker R & K

Distrubutor : Cj Entertainment

Negeri asal : Korea

Bahasa : Jepang, Korea
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Biaya : US$21 juta

Tanggal Rilis : 26 Juli 2017 (Korea)

: 16 Agustus 2017 (Indonesia)

Pemain : Hwang Jung Min, So Ji Sub, Song Joong Ki, Lee Jun Hyun, Kim Su an,

Lee Geung Young, Lee Jung Eun, Yoo Kyung Ho, Bae Seung Cheol, Jang Sung

Bum, Kim Ye Eun, Bae Je Gi.

Penghargaan Film: Predikat sutradara terbaik kepada Ryoo Seung-wan dan

Popular Star Award Kim Soo Ahn di ajang penghargaan Blue Dragon Award,

serta Best Featured-Length Film dalam ajang Sitges International Fantastic Film

Festival.

4.1.2. Karakter Pemain

Hwang Jung Min sebagai Lee Kang Ok, pemain band di sebuah hotel di

Gyeongseong yang memilih membawa putrinya ke Jepang agar membuatnya

aman. Tapi dia malah dikirim ke camp kerja paksa Hashima, dan di sana dia

melakukan apapun untuk melindungi putrinya.

So Ji Sub sebagai Choi Chil Sung, petarung jalanan terbaik di Gyeongseong,

sifatnya kasar dan sering membuat masalah di camp itu. Di balik kekasarannya,

dia memiliki hati yang baik.

Song Joong Ki sebagai Park Moo Young, salah seorang anggota gerakan

kemerdekaan Korea yang menyusup ke pulau untuk menyelamatkan rekannya

sesama pejuang kemerdekaan yang ditangkap di sana.
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Lee Jung Hyun sebagai Oh Mal Nyeon, seorang wanita penghibur yang pindah ke

Hashima setelah mengalami masalah tanpa henti di bawah kolonisasi Jepang, tapi

dia tak pernah kehilangan harapan.

Kim Su An sebagai Lee So Hee, sebagai putri dari Lee Kang Ok. Dia ditangkap

oleh jendral Jepang karena kemampuannya menyanyi dan menari.

4.1.3. Sinopsis Film

Film ini sendiri mengisahkan tentang Korea Selatan yang pernah dijajah oleh

Jepang pada masa Perang Dunia II. Selama masa penjajahan, berbagai kejadian

pilu serta tragis kerap dialami oleh masyarakat Korea Selatan. Salah satunya

adalah aksi kerja paksa untuk usaha tambang Jepang di Pulau Hashima.

perjuangan buruh Korea yang bekerja disebuah pulau bernama Pulau Hashima

dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan Jepang yang terjadi pada tahun

1945 pada zaman terakhir era Joseon. Para buruh Korea pun bersatu melawan

ketidakadilan tersebut dan mencoba kabur dari pulau tersebut. Sebanyak 400 dari

warga Korea dipaksa untuk menaiki kapal dan bekerja disebuah pertambangan

dipulau Hashima yang lokasinya tak jauh dari Nagasaki, Jepang. Yang mana para

wanita sebagai pekerja rumah tangga dan penghibur, sedangkan para pria

mengurusi pekerjaan tambang.

Suatu hari, Lee Gang Ok berniat pergi bersama Lee So Hee ke Jepang. Lee Gang

Ok mengantongi surat rekomendasi dari seorang petinggi polisi dan berangkat

dengan harapan nasibnya berubah menjadi lebih baik. Malang nasib Lee Gang Ok

karena kenyataan tidak sesuai harapan. Surat rekomendasi Lee Gang Ok
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diabaikan. Kemudian Lee Gang Ok dan Lee So Hee malah terjebak di sebuah

kapal menuju Pulau Hashima.

Di perjalanan, mereka bertemu dengan preman Choi Chil Sung (So Ji Sub) dan

perempuan misterius Mallyon (Lee Jung Hyun). Nasib mereka berempat berubah

di Pulau Hashima. Para lelaki disuruh bekerja tanpa kenal lelah di pertambangan

yang berbahaya. Kemudian kaum perempuan dipaksa menjadi penghibur bagi

tentara Jepang. Kehidupan penduduk Pulau Hashima begitu memilukan. Di

tengah kehidupan menyiksa penduduk Pulau Hashima, sebuah harapan muncul.

Seorang tentara Park Moo Young (Song Joong Ki) ditugaskan untuk menyamar

masuk ke dalam pulau.

Awalnya Park Moo Young hanya berniat menolong pemimpin pergerakan Yoon

Hak Chul (Lee Kyoung Young). Namun, hatinya perlahan tergerak dan ingin

menyelamatkan penduduk Pulau Hashima lain. Berhasilkah usaha mereka keluar

dari Pulau Hashima? Sutradara Ryu Seung Wan sukses menggambarkan kondisi

Pulau Hashima pada masa Perang Dunia II. Pemilihan properti dan latar belakang

tempat terasa nyata. Ini didukung oleh sinematografi indah yang semakin

menguatkan cerita. Selama menonton The Battleship Island, Anda benar-benar

diajak masuk ke dalam situasi keras Pulau Hashima.
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4.2. Deskripsi Film Trilogi Merdeka ( Merah Putih , Darah Garuda II, Hati

MerdekaIII)

4.2.1. Profil Film Merah Putih

Judul Film : Merah Putih

Tahun Produksi : 2009

Durasi : 108

Produser Eksekutiif : Hashim Djojohadikusumo

Rob Allyn

Jeremy Stewart

Sutradara : Yadi Sugandi

Asisten Sutradara : Mark Knight

Gambar 3 : Poster Film Merah Putih

Sumber gambar: Imdb.com

Prosedur : Conor Allyn dan Gary Hayes

Penulis Skenario : Conor Allyn dan Rob Allyn

Pengarah fotografi : Padri Nadeak

Penyunting : Sastha Sunu

Koordinator Special Effect : Adam Howart

Koordinator Pemeran Pengganti : Rocky McDonald

Make up dan Visual Effect Artist : Rob Trenton

Musik : Thoersi Argeswara

Ahli Persenjataan : John Bowring

Penata artistik : Iri Supit
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Distributor : Media Desa Indonesia

Pemutaran perdana : 13 Agustus 2009

4.2.2. Profil Film Merah Putih II: Darah Garuda

Judul Film : Darah Garuda

Tahun Produksi : 2010

Durasi : 108 menit

Produser Eksekutif      :Hasmi Djojohadikusumo

Rob Allyn

Jeremy Stewart

Sutradara : Yadi Sugandi

Asisten Sutradara        : Mark Knight

Gambar:4 : Poster Film Merah Putih II

Sumber gambar: Imdb.com

Prosedur : Conor Allyn dan Gary Hayes

Penulis Skenario : Conor Allyn dan Rob Allyn

Pengarah fotografi : Padri Nadeak

Penyunting : Sastha Sunu

Koordinator Special Effect : Adam Howart

Koordinator Pemeran Pengganti : Rocky McDonald

Make up dan Visual Effect Artist : Rob Trenton



52

Musik : Thoersi Argeswara

Ahli Persenjataan : John Bowring

Penata artistik : Iri Supit

Distributor : Media Desa Indonesia

Pemutaran perdana : 8 September 2010

4.2.3. Profil Film Merah Putih III : Hati Merdeka

Judul Film : Hati Merdeka

Tahun Produksi : 2011

Durasi : 108 menit

Produser Eksekutif   : Hashi Djojohadikusumo

Rob Allyn

Jeremy Stewart

Sutradara : Yadi Sugandi

Asisten Sutradara      : Mark Knight

Gambar:5 : Poster Film Merah Putih III

Sumber gambar: imdb.com)

Prosedur : Conor Allyn dan Gary Hayes

Penulis Skenario : Conor Allyn dan Rob Allyn

Pengarah fotografi : Padri Nadeak

Penyunting : Sastha Sunu

Koordinator Special Effect : Adam Howart

Koordinator Pemeran Pengganti : Rocky McDonald
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Make up dan Visual Effect Artist : Rob Trenton

Musik : Thoersi Argeswara

Ahli Persenjataan : John Bowring

Penata artistik : Iri Supit

Distributor : Media Desa Indonesia

Pemutaran perdana : 9 Juni 2011

Pemain: Lukman Sardi, Donny Alamsyah, Darius Sinathrya, Zumi Zola, Teuku

Rifnu Wikana, Rahayu Saraswati, Rudy Wowor, Astri Nurdin.

Penghargaan :

1. Film Terbaik dalam Bali Internasional Film Festival

2. Sutradara Terbaik (Yadi Sugandi) dalam Bali Internasional Film Festival

3. Aktris Terbaik (Rahayu Saraswati) dalam Bali Internasional Film Festival

4. Nominasi Aktor Terbaik dalam Festival Film Internasional

5. Nominasi Aktor Pendukung Terbaik dalam Festival Film Internasional

6. Mendapat undangan ke India sebagai “Official Selection” dalam 9th Third Eye

Asian Film Festival di Mumbai pada 28 Oktober-4 November 2010.

4.2.4. Karakter Pemain

Lukman Sardi sebagai Amir, berperan sebagai seorang guru. Ia seorang pemeluk

Islam asal Jawa Tengah yang memiliki kepribadian halus dan bijaksana.

Diceritakan Amir mempunyai jiwa pemimpin yang sangat tinggi, karena itu ia

diangkat menjadi Letnan 2 oleh Kapten dan ia pun yang pada akhirnya memimpin

teman-temannya melawan pasukan Belanda.
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Doni Alamsyah sebagai Thomas, Berperan sebagai seorang penganut Kristen dari

anak seorang kuli peternak ayam, memiliki watak emosional dan pembalas

dendam karena punya pengalaman buruk tentang keluarganya yang dibunuh di

Sulawesi. Ia masuk menjadi tentara karena ketidak terimaan keluarganya yang

dibunuh oleh pasukan Belanda.

Darius sebagai Marius, berperan sebagai anak laki-laki manja dari keluarga kaya

yang kerjanya bikin onar dan keributan dengan sikap sombongnya. Ia berasal dari

Jawa dan bersahabat dengan Soerono. Ia diceritakan sebagai seorang yang

pengecut. Walaupun kecakapannya sebagai tentara tidak terlalu baik, tapi dia

memiliki keahlian-keahlian lain seperti bisa mengobati luka tembak, karena ia

pernah bersekolah di Sekolah Kedokteran Stovia selama 2 tahun.

Teuku Rifnu sebagai Dayan, berperan sebagai seorang pemeluk Hindu asal Bali,

yang tangkas menggunakan pisau. Ia sosok pemuda Bali yang tenang, penyabar,

santun, bijaksana dan dewasa. Dayan juga diceritakan sebagai sosok yang

pendiam. Karena sosoknya yang dewasa dan bijak inilah ia mampu memberikan

nasihat bijak disaat Amir tidak bisa mengambil keputusan.

Zumi Zola sebagai Soerono, berperan sebagai adik dari Senja dan sahabat Marius

yang diangkat menjadi Letnan satu oleh Kapten. Ia berasal dari keluarga Jawa

nigrat yang orang tua dibunuh oleh Pemberontak Indonesia karena berteman baik

dengan kaum Belanda.

Rahayu Saraswati sebagai Senja, berperan sebagai kakak dari Soerono yang

berasal dari keluarga Jawa nigrat. Ketika Soerono harus tewas saat melawan
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Belanda, Senja ikut bergabung bersama pasukan Amir dan tentara yang masih

hidup.

Astri Nurdin sebagai Melati, berperan sebagai istri dari Amir. Melati seorang

yang tegar dan dewasa, ia memerankan seorang istri yang sedang mengandung.

Rudy Wowor sebagai Mayor Van Gaartner, pemipin dari pihak Belanda. Seorang

yang kejam dan berniat ingin menguasai Indonesia. Ia bersama pasukannya

membunuh semua tentara yang ada dan mengepung wilayah-wilayah di Indonesia.

4.2.5. Sinopsis Film Trilogi Merdeka

1. Merah Putih

Film Merah putih semi dokumenter yang menghabiskan biaya kira-kira Rp 60

miliar ini bercerita tentang sekelompok pejuang kemerdekaan yang harus bersatu

untuk bertahan dari pembunuhan dan penjajahan. Berjuang sebagai pejuang

gerilya, untuk menjadi anak-anak bangsa yang sesungguhnya, terlepas dari

konflik pribadi dan perbedaan yang besar dalam kelas sosial, suku, daerah asal,

agama, dan kepribadian.

Film ini menceritakan kisah 5 orang Pejuang Indonesia yang mempunyai latar

belakang yang berbeda. Amir seorang muslim yang mempunyai istri bernama

Melati, Marius seorang anak priyayi yang kaya raya, kemudian ada Soerono yaitu

teman Marius yang masih memiliki seorang kakak perempuan bernama Senja, ada

juga Thomas seorang kristen dari Sulawesi yang ingin jadi Perwira karena

keluarganya mati dibunuh oleh tentara-tentara Belanda, dan yang terakhir adalah

seorang pemeluk agama Hindu dari Bali yang tidak disebutkan namanya.
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Kisah dimulai dari pendaftaran masuk sebagai perwira. Setelah mereka semua

diterima, mereka tinggal di asrama dan harus bekerja keras, setiap hari berlatih,

berlatih, dan berlatih. Selama di asrama, Marius dan Thomas selalu ada konflik.

Dimulai dari kejadian menyembunyikan kalung salib Thomas sampai

ditemukannya botol minuman beralkhohol milik Marius oleh anggota perwira

tinggi. Kejadian ini yang membuat semuanya menjadi bersatu.

Pada malam sebelum beristirahat, tiba-tiba Kapten memanggil Soerono dan Amir.

Ternyata mereka berdua naik pangkat. Soerono menjadi Letnan satu dan Amir

sebagai Letnan dua. Setelah menyelesaikan pendidikan di asrama, mereka semua

diijinkan untuk bertemu dan mencari pasangan. Pertempuran dimulai disini. Pada

saat mereka sedang asyik berpesta, tiba-tiba Belanda menyerang. banyak korban

berjatuhan pada peristiwa ini. Pertempuran masih terus berlangsung, Letnan

Surono gugur di medan pertempuran bersama dengan kapten dan beberapa

perwira lainnya. Dalam pertempuran yang memakan waktu berhari-hari ini,

ternyata yang tersisa hanya tiga orang perwira dan satu Letnan. Mereka semua

telah putus asa menganggap perang telah berakhir. Thomas, orang Hindu, Marius,

dan Letnan Amir tak tahu apa yang harus dilakukan. Empat orang melawan

banyaknya pasukan Belanda. Dengan semangat dan nasehat dari Perwira Hindu,

kemudian mereka memiliki ide untuk membuat jebakan untuk orang-orang

Belanda yang akan pergi ke Lamongan Lor pada waktu itu. Mereka berempat

yang dibantu oleh beberapa penduduk sekitar mereka berhasil membunuh para

pasukan dan menahan pemimpin kompeni Belanda.
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2. Merah Putih 2 Darah Garuda

Film ini adalah sebuah cerita mengenai sekelompok kadet heroik yang bergerilya

di pulau Jawa pada tahun 1947. Terpecah oleh rahasia-rahasia mereka di masa

lalu, dan konflik yang tajam dalam hal kepribadian, kelas sosial dan agama,

keempat lelaki muda bersatu untuk melancarkan sebuah serangan nekat terhadap

kamp tawanan milik Belanda, demi menyelamatkan para perempuan yang mereka

cintai.

Para kadet ini terhubung dengan kantor pusat Jendral Sudirman dimana mereka

diberi sebuah tugas sangat rahasia di belakang garis musuh di Jawa Barat: sebuah

serangan gaya komando pada lapangan udara vital yang dapat membalikkan

perlawanan para pemberontak melawan kezaliman yang telah dilakukan Jendral

Van Mook pada Agustus 1947. Menembus dalam ke hutan, mereka bertemu

dengan kelompok lain dari separatis Islam, juga sekutu baru maupun yang

potensial berkhianat: mata-mata kolonial dengan pangkatnya sendiri dan sekutu

orang-orang sipil dari jalanan; dan musuh lama yang bertanggung jawab atas

intelijen Belanda. Terkepung, baik oleh musuh dari luar maupun dari dalam, para

pahlawan harus bersatu dan saling percaya karena mereka berjuang demi

mengejar satu tujuan yaitu Kemerdekaan.

3. Merah Putih 3 Hati Merdeka

Film yang merupakan sekuel terakhir dari trilogi Merah Putih ini bercerita tentang

keadaan Indonesia di tahun 1949 yang walaupun sudah memproklamirkan

kemerdekaannya pada tahun 1945 tapi masih terus diserang oleh pasukan Belanda

yang masih ingin menjajah. Tokoh-tokoh utamanya juga masih seperti film-film

pendahulunya yaitu Kapten Amir, Letnan Thomas, Letnan Dayan, Letnan Marius
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dan seorang pejuang wanita bernama Senja, tetapi ada sedikit perubahan yaitu

Letnan Dayan menjadi bisu karena lidahnya dipotong ketika menjadi tawanan

Belanda.

Pada tahun 1949 itu, pasukan Belanda di bawah pimpinan Jendral Van Mook

mengepung seluruh wilayah Indonesia sehingga tentara Indonesia terjebak di

Yogyakarta. Lebih parah lagi, pasukan Belanda membentuk pasukan khusus di

bawah pimpinan Kolonel Raymer yang bertugas menebar teror bagi rakyat

Indonesia agar tidak berani lagi memperjuangkan kemerdekaannya. Untuk

melemahkan semangat juang rakyat Indonesia, Pasukan Kolonel Raymer tidak

hanya membunuh tentara Indonesia tetapi juga membantai dan menyiksa rakyat

sipil dengan sadisnya. Kolonel Raymer inilah yang dulu juga membunuh kedua

orang tua Thomas.

Untuk menghentikan kekejaman pasukan Kolonel Raymer, Amir, Tomas, Dayan,

Marius dan Senja sebagai pasukan elite Jendral Sudirman ditugaskan oleh Mayor

atasan mereka untuk membunuh Kolonel Raymer yang berada di Bali. Sayang

sekali, komandan tim yaitu Kapten Amir menolak tugas itu karena merasa

membunuh adalah pekerjaan seorang pembunuh bukan tentara pejuang

kemerdekaan sehingga akhirnya Kapten Amir mengundurkan diri sebagai tentara

dan kembali menjadi guru Sekolah Dasar. Walaupun begitu, misi tetap dilanjutkan

dan Thomas menggantikan tugas Amir sebagai Kapten.

Karena Thomas, Dayan, Marius dan Senja berada di Yogyakarta, mereka

berangkat ke Bali dengan menyamar sebagai nelayan dan naik kapal yang diberi
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nama “Hati Merdeka”. Kemudian tentara Amir bangkit kembali dan berangkat

menyusul ke Bali dengan menumpang kapal nelayan.

Tetapi ketika hampir sampai di Bali, ternyata para nelayan yang menjadi awak

kapal Hati Merdeka telah membelot ke pihak Belanda karena Belanda membayar

lebih mahal. Nelayan-nelayan pembelot itu menyerang Thomas dan kawan-kawan

dengan pedang. Tidak hanya itu, karena informasi dari nelayan-nelayan pembelot,

datang kapal perang Belanda yang memerintahkan Thomas dan kawan-kawan

untuk menyerah atau Kapal Hati Merdeka ditembak hingga tenggelam.

Dengan keahlian beladirinya, Thomas dan kawan-kawan bisa mengalahkan

nelayan-nelayan pembelot tetapi kapal Hati Merdeka akhirnya terkena tembakan

meriam kapal perang Belanda hingga tenggelam, untung Thomas dan kawan-

kawan sempat meloncat ke laut. Dengan berenang diantara tembakan-tembakan

kapal perang Belanda, akhirnya Thomas dan kawan-kawan bisa sampai di Bali

dan lolos dari kejaran tentara Belanda.

Sesampainya di Bali, Thomas dan kawan-kawan berhasil menolong seorang gadis

Bali bernama Dayu yang akan diperkosa anak-anak buah Kolonel Raymer, tetapi

keberhasilan mereka mengalahkan para anak buah Kolonel Raymer itu harus

dibayar mahal karena Marius terluka parah dan hampir tewas terkena tusukan

bayonet anak buah Kolonel Raymer. Untung Thomas dan kawan-kawan bertemu

dengan para tentara Bali yang bergerilya di sebuah gua dibawah pimpinan Letnan

Kolonel Wayan Suta.

Terjadi kejutan karena ketika Thomas dan kawan-kawan sampai di gua tempat

markas pasukan Letkol Wayan Suta, Amir sudah ada di gua itu. Ternyata dengan
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menumpang kapal nelayan, Amir bisa lolos dari patroli kapal perang Belanda dan

sampai lebih dulu. Sebagai Letnan Kolonel, Letkol Wayan Suta punya wewenang

untuk menerima kembali Amir sebagai Kapten angkatan Darat tetapi komandan

tim tetap dipegang oleh Kapten Thomas sampai misi pembunuhan kolonel

Raymer selesai.

Berkat perawatan dari para petugas medis Letkol Wayan Suta, Marius bisa

sembuh dari luka parahnya dan bisa bertempur lagi. Tidak hanya itu, Amir dan

kawan-kawan berhasil melatih para pria Bali yang bukan tentara untuk bisa

berperang sehingga bisa menambah kekuatan pasukan. Sebagai langkah awal,

pasukan Kolonel Raymer dijebak dengan cara mengirim Dayu ke markas Kolonel

Raymer dan mengatakan bahwa para pejuang Bali yang disebut pasukan Belanda

sebagai pemberontak itu bersembunyi di sebuah Pura. Keesokan harinya Pasukan

Kolonel Raymer langsung menyerbu Pura yang dikiranya sebagai tempat

persembunyian para pejuang Bali. Begitu sampai di Pura, pasukan Kolonel

Raymer langsung dikepung dan diserbu oleh Amir, Thomas, Marius, Dayan dan

pasukan Letkol Wayan Suta.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Keempat film tersebut sama-sama mempunyai latar belakang yang sama yaitu

perang antar Negara. Namun yang jadi pembeda pada keempat film tersebut

adalah bagaimana simbol-simbol makna kekerasan yang terkadung dalam

film untuk menyampaikan sebuah potret kekerasan.

2. The Battleship Island simbol makna kekerasan yang ditampilkan

mengandung konteks kekerasan struktural perang antar Negara dalam konteks

perbudakan. Simbol-simbol yang terdapat dalam film The Battleship Island

menunjukan bagaimana potret perbudakan yang terjadi pada warga Korea

dibawah pimpinan Jepang pada masa itu. Penjajahan yang dilakukan Jepang

terhadap Korea dilakukan di Negara Jepang. Simbol kekerasan berupa

penganiayaan para buruh Korea dengan menggunakan senjata tajam, senjata

api hingga menghilangkan nyawa seseorang.\

3. Dalam film Merah Putih 1, 2 dan 3 simbol makna kekerasan yang

ditampilkan mengandung konteks kekerasan langsung perang antar Negara
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dalam yang beralasan bahwa Belanda belum mengakui kemerdekaan

Indonesia Meski Indonesia pada saat itu sudah merdeka namun Belanda

merasa masih mempunyai hak atas tanah bekas jajahannya. Simbol-simbol

yang terdapat dalam film Merah Putih 1, 2 dan 3 berupa kekerasan saling

membunuh antara kedua negara dengan menggunakan senjata ataupun

menggunan bambu untuk menjatuhkan Belanda yang menunjukan bagaimana

potret para tentara gerilyawan Indonesia melawan Belanda yang ingin

menguasai Indonesia kembali.

6.2. SARAN

Terkait dengan penelitian ini ada beberapa saran yang penulis dapat sampaikan:

1. Hendaknya para penikmat atau penonton film tidak menerima secara mentah

apa yang terkandung dalam sebuah film, namun harus mendalami pesan-

pesan yang terkandung di dalamnya, agar tidak mudah terprofokasi oleh

media sekarang ini.

2. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis menyarankan

agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi oleh peneliti lainnya terkait

dengan simbol kekerasan dalam sebuah film.

3. Dalam penelitian ini terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan peneliti

dalam mengolah data yang ada.
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