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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Film merupakan lakon atau gambar hidup. Gambar hidup (film) adalah 

bentuk dominan dari komunikasi massa visual dibelahan dunia ini (Ardiyanto, 

2007). Sebagai media kontemporer yang banyak digunakan di zaman modern saat 

ini, tentunya film tidak luput dari kekurangan dan kelebihannya. Film sangat 

berbeda dengan media lainnya.  

Film sangat mengandalkan teknologi, baik sebagai bahan baku produksi 

maupun dalam hal ekshibisi kehadapan penontonnya. Film berperan sebagai sarana 

baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi kebiasaan 

terdahulu, serta menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak dan sajian teknis 

lainnya kepada masyarakat umum (McQuail D. , 2010).  Film merupakan 

penjelmaan keterpaduan antara berbagai unsur sastra, teater, seni rupa, teknologi 

dan sarana publikasi. Pada saat film dimulai di bioskop akan diatur sedemikian rupa 

sehingga emosi penonton akan tercurah habis ditempat tersebut. 

 Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial hingga 

membuat para ahli berfikir bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi 

khalayaknya. Sejak saat itu merebaklah berbagai penelitian yang melihat dampat 

film terhadap masyarakat. 
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Adegan-adegan yang ditimbulkan oleh orang-orang film dibuat senyata 

mungkin. Apabila penonton sudah tau maksud pesan yang disampaikan, maka 

penonton biasanya mengeluarkan apresiasi dengan menangis dan tertawa. 

Penonton  biasanya  mengimajinasikan dirinya sebagai tokoh yang dia lihat 

dalam cerita tersebut. Akhirnya akan timbul berbagai perasaan bergejolak seperti 

rasa simpati atau  antipati.  Pengaruh film yang sangat besar tersebut  biasanya akan 

berlangsung sampai waktu yang cukup lama.  pengaruhnya akan timbul tidak hanya 

di gedung bioskop saja melainkan keluar gedung bioskop bahkan sampai 

pada  aktivitas kesehariannya.Biasanya anak-anak dan remaja yang relatif lebih 

mudah  terpengaruh. Mereka sering menirukan gaya atau tingkah laku para bintang 

film.  Disamping itu juga terkadang para pemainnya melakukan adegan-adegan 

yang dianggap memicu emosi dan dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak 

menyenangkan seperti kekerasan, kriminalitas, anarki, yang dituangkan ke dalam 

film “Joker”.  

 Film dapat diklasifikasikan berdasarkan cerita, orientasi pembuatan dan 

berdasarkan genre. Pratista (Pratista, 2008) membagi film menjadi tiga jenis yaitu: 

film dokumenter, film fiksi, dan film eksperimental. Film dokumenter berhubungan 

dengan subjek dan objek yang nyata. Peristiwa yang direkam ialah sungguh-

sungguh dan autentik serta tidak memiliki tokoh protagonis maupun antagonis. 

Film fiksi terikat dengan plot cerita rekaan diluar kejadian nyata. Tiap adegan 

memiliki konsep yang dirancang sejak awal dan memiliki karakter protagonis dan 

antagonis. Terakhir, film eksperimental yang tidak memiliki plot namun struktur 

tetap dibangun sesuai insting subyektif sineas (gagasan, ide, emosi, pengalaman 
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batin). Umumnya film berbentuk abstrak dan tidak mudah dipahami karena 

menggunakan simbol-simbol personal sineas.   

 Kemudian berdasarkan orientasi pembuatannya film dapat digolongkan 

dalam film komersial dan non komersial. Film komersial, orientasi pembuatanya 

adalah bisnis dan mengejar keuntungan. Berbeda dengan film non komersial yang 

bukan berorientasi bisnis, biasanya murni sebagai seni dalam menyampaikan suatu 

pesan dan sarat akan tujuan, contohnya film yang mengangkaat suatu tema khusus 

misalnya dokumentasi kehidupan flora dan fauna.  

 Kemudian klasifikasi berdasarkan genre itu sendiri terdapat beragam genre 

film yaitu: action, komedi, drama, petualangan, horror, thriller, fantasi, musical, 

perang. 

 Film biasanya berangkat dari fenomena sosial, psikologi, dan estetika yang 

kompleks dan merupakan dokumen yang terdiri dari cerita dan gambar yang diiringi 

kata-kata serta musik. Oleh karenanya, film merupakan produksi yang 

multidimensional dan kompleks (Effendy O. , 2011). Film merupakan dokumen 

kehidupan sosial sebuah komunitas yang mewakili realitas kelompok masyarakat. 

Perkembangan film begitu cepat dan tidak terprediksi.  

 Produser film Hollywood kerap memilih karakter favorit yang diangkat dari 

komik. Salah satunya adalah karakter Joker, sosok antagonis dalam komik Batman 

produksi DC Comic. Ia dan tim membawa tokoh villain menjadi tokoh utama 

(protagonist) yang dibalut agar penonton mendapatkan kesan tersendiri setelah 

menontonnya yakni tokoh Arthur Fleck yang nantinya bertransformasi menjadi 

Joker. Villain merupakan istilah yang kerap kali disandangkan berlawanan dengan 
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istilah Hero, yang tugasnya menganggu upaya penyelamatan yang dilakukan 

pahlawan sebagai tokoh protagonis. Dengan begitu, Tod Phillips membangun 

karakter pembuat masalah yang ada disosok tokoh pendukung (antagonis) menjadi 

sosok tokoh utama (protagonis).  

 Joker berkisah tentang seorang pria dewasa yang mempunyai penyakit 

kejiwaan yang apabila tidak ditangani secara baik dan benar akan meninbulkan sisi 

negatif terhadap seseorang dan lingkungannya yang berdampak tidak baik dan 

merugikan bagi orang-orang disekitarnya. Kehidupan yang miskin jugalah yang 

mempengaruhi kehidupan joker dan perilaku orangtua terhadapnya di masa lalunya. 

Film ini berlatar di kota Gotham dimana pada waktu itu rakyat Gotham melakukan 

tindakan anarkis melawan penguasa kota Gotham. Sehingga merebaklah begitu 

banyak tindakan kriminalitas. Berdasarkan fenomena diatas, film ini menarik untuk 

dikaji. 

 Karena karakter Joker sangat populer,  film Joker 2019 ditonton oleh banyak 

orang. Sebagian besar penonton tidak hanya sekedar mengetahui bahwa film ini 

berdampak negatif terhadap para penontonnya tetapi tidak bisa menjelaskan dengan 

detil bagian mana saja pada film yang merepresentasikan hal-hal negatif tersebut. 

Dari alur cerita film Joker 2019 diketahui bahwa tindakan kriminalitas ditampilkan 

dalam film. Untuk mengetahui apa saja tindakan kriminalitas yang 

direpresentasikan dalam film tersebut, maka perlu dilakukan analisa masing-

masing adegan.  
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1.2. Identifikasi Masalah 

 Film Joker memunculkan banyak kontroversi dan isu-isu di Indonesia. Film 

Joker juga membagi pendapat-pendapat masyarakat dan juga banyak memunculkan 

kritik-kritik yang berbeda-beda. Sebagian menilai film joker ini adalah bentuk 

peenggambaran seni atas bagaimana seorang berubah menjadi gila, dan Sebagian 

besar lainnya menilai bahwa film ini berempati terhadap penjahat atas korban 

keadaan dan menjadikannya seorang pahlawan jalanan. Salah satu kritikus itu 

adalah May Santiago profesor film dari universitas George Mason, dia menilai 

keputusan Warner Brothers studio dan sutradara Todd Phillips untuk membuat film 

Joker sangat tidak bertanggungjawab setelah banyaknya penembakan masal di 

Amerika Serikat oleh pelaku yang menunjukan perilaku mirip dengan karakter 

Joker (Rachman, 2019). Beberapa bioskop di Amerika melarang para penontonnya 

mengenakan riasan, topeng dan kostum saat penayangan perdana film Joker. (BBC, 

2019) 

Dalam penayangan film joker ini sejumlah bioskop di Palembang melarang 

anak-anak untuk menonton film ini karena banyak masyarakat yang protes karena 

film ini bisa berdampak buruk bagi anak-anak. Bahkan artis serta penyanyi Anji 

memberikan imbauan kepada calon penonton film Joker agar tidak mengizinkan 

anak-anak dibawah umur 17 tahun untuk menonton (Noviandi, 2019). Himbauan 

tersebut disampaikan sang artis karena tindakan kejahatan yang banyak ditampilkan 

dalam film Joker, seperti pembunuhan dan penentangan terhadap pemerintah 

sehingga tidak terpengaruh untuk melakukannya. 
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Banyak dari penonton film Joker yang mengasosiasikan diri mereka dengan 

joker karena menurut mereka film ini secara perlahan menarik para penontonya 

menyelami jiwa seorang Arthur Fleck dan beberapa penonton mengatakan bahwa 

film ini relevan dengan keadaan di Indonesia saat film Joker dikeluarkan, yaitu saat 

banyaknya demo yang menentang pemerintahan terkait peraturan-peraturan baru 

yang dikeluarkan. (CNN, 2019) 

Film ini memperoleh pendapatan sebesar 190 miliar rupiah untuk 

penayangan di negara Indonesia saja dan film ini berhasil meraih lebih dari 4,23 

juta penonton di Indonesia. Ini berarti ada lebih dari 4,23 juta orang di Indonesia 

yang terpapar pesan-pesan anarkis dan kriminalitas juga berbagai dampak negatif 

sebagaimana dikhawatirkan pada poin-poin di atas. (Diananto, 2019) 

 Film ini dibuat untuk menjadi sarana hiburan serta sarana pendidik untuk 

meningkatkan kesadaran manusia tentang penyakit jiwa dan pandangan-pandangan 

kriminalitas dari sisi yang berbeda-beda film ini juga mengajarkan tentang berbagai 

sikap yang diambil manusia dalam menhadapi suatu masalah. 

Peneliti tertarik untuk mengetahui  Representasi perilaku anarkis dan 

kriminalitas pada film Joker. perilaku anarkis dan kriminalitas dalam film Joker 

(2019) karya Todd Phillips. Film Joker ini merepresentasikan setiap adegan yang 

berhubungan dengan tindakan anarkis dan kriminalitas yang dinilai positif maupun 

negatif secara baik dan dengan menampilkannya secara menarik. Setiap tindakan 

yang menampilkan tindakan anarkis dan krimnal yang ada dalam film ini sangat 

realistis dan masuk akal. Film ini mengambil setting ketika karakter Arthur Fleck 
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mulai menunjukan tanda-tanda dan sikap sosiopat menjadi Joker. Film ini menuai 

banyak kontraversi karena dituduh memberi simpati kepada tindakan kejahatan 

ataupun anarkis yang dilakukan Joker (Millah, 2019). Namun film ini juga banyak 

mendapatkan pujian karena dianggap menggambarkan karakter yang sangat kuat 

dari Joker (JawaPos.com, 2019).  

Adapun kasus-kasus kriminal yang terinspirasi oleh karakter Joker 

sebelumnya seperti yang terjadi di Colorado Amerika Serikat pada tahun 2012 

dalam acara pemutaran perdana film “The Dark Knight” dimana seseorang yang 

bernama James Holmes melakukan penembakan di dalam bioskop secara brutal 

sambil berteriak “I Am The Joker” yang mengakibatkan dua belas orang tertembak 

mati (Johnson, 2012).  

1.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang disampaikan di 

atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Representasi tindak 

kriminal yang dilakukan oleh Joker dalam film Joker?  

1.4. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian ini untuk mengetahui representasi tindak kriminal pada film Joker. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

 1.5.1. Kegunaan Akademis 

  Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan baru 

mengenai bagaimana film dapat mempengaruhi para penontonnya. Dengan 
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demikian pembaca diharapkan dapat menangkap dan memahami nilai-nilai 

yang terkandung di dalam film, tidak hanya sekedar sebagai hiburan. 

 1.5.2. Kegunaan Praktis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya komunikasi massa 

yang ada hubungannya dengan program studi komunikasi. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penelitian ini mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Khususnya jurusan Ilmu Komunikasi. 

Penelitian ini akan terdiri dari enam bab yang berkaitan satu dengan yang lainnya. 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Memaparkan latar belakang masalah; identifikasi masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : OBJEK PENELITIAN 

Menjelaskan dan mendeskripsikan secara jelas mengenai film Joker, antara lain 

penjelasan secara general tentang film, karakter joker, pesan anarkis, serta adegan 

dalam film yang berhubungan dengan penelitian. 

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 
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Bagian ini menjelaskan mengenai landasan teori ataupun konsep dasar sebagai 

acuan pemikiran dalam pembahasan dan dasar analisis mengenai masalah yang 

akan diteliti dalam skripsi ini. 

BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, 

sumber data, Teknik pengumpulan data, unit analisis, keabsahan data dan analisis 

isi. 

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penjelasan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan dari 

hasil yang diperoleh oleh peneliti. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

beserta kritik dan saran yang bermanfa/at bagi penelitian serupa dikedepannya. 

   

  


