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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Film merupakan produk media massa yang memiliki kekuatan visual di 

samping audio sebagai penunjangnya. Kekuatan visual dari film membantunya 

dalam mengemas peristiwa untuk disampaikan melalui rangkaian alur cerita. Cerita 

dalam film memiliki elemen ideologis dan propagandis yang disembunyikan secara 

tipis di banyak film hiburan populer, bahkan dalam masyarakat yang bebas secara 

politik. Hal tersebut mencerminkan campuran kekuatan berupa upaya yang 

disengaja pada kontrol sosial, adopsi nilai-nilai populis atau pun konservatif. 

Terlepas dari dominasi fungsi hiburan dalam sejarahnya, film sering menampilkan 

kecenderungan propaganda atas realitas sosial (McQuail, 2010: 99). 

Hampir setiap kritikus dan pemerhati film beranggapan bahwa representasi 

realita dalam film dipercaya oleh khalayak. Film menawarkan kemungkinan “tiruan 

mekanis mengenai kodrat/alam” di mana antara realitas nyata tidak dapat dibedakan 

dari realitas tak nyata di mata publik. Pernyataan Arnheim di atas sejalan dengan 

yang diungkapkan Bazin yang menyebutkan film akan mengubah reproduksi 

mekanis gambar sinematik menjadi lebih alami dalam menggambarkan realitas 

lebih nyata yang direpresentasikan melalui kekayaan sinematik visual (Arnheim 

dalam Babul, 2015: 15). 

Segala bentuk representasi dalam film berpotensi mempengaruhi cara 

pandang dan sikap penontonnya terhadap suatu objek kisah atau hal lainnya yang 
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disampaikan dalam film tersebut. Besarnya potensi film tersebut didukung oleh 

kemampuannya menjangkau segala segmen sosial yaitu kelompok masyarakat dari 

berbagai macam latar belakang budaya dan kelas. Film bukan hanya media hiburan, 

namun film juga dapat memberikan rasa kehadiran dalam dunia. Realitas dalam 

film ditampilkan dalam berbagai adegan dan disesuaikan dengan plot cerita yang 

ada di dalamnya. Turner mengatakan bahwa perkembangan film dari kamera diam 

yakni gerakan menuju realisme, menuju replikasi nyata dari pengalaman menonton. 

Kamera itu sendiri merupakan alat yang mewujudkan teori realitas, sebuah 

ideologi, karena kamera melihat dunia sebagai objek dari titik individu tunggal 

(Turner, 1999: 14). 

Film dalam menampilkan realitas sarat akan nilai-nilai representasi yang 

dapat dilihat dari dua fakta pembuatan film sebagaimana diungkapkan Hopkins 

bahwa banyak film dibuat dengan proses yang melibatkan dua tingkat representasi. 

Aktor, dengan bantuan set, alat peraga, dan mungkin beberapa efek khusus 

langsung, memerankan peristiwa yang ingin diceritakan oleh film. Peristiwa yang 

melibatkan para aktor, set, alat peraga, dan sejenisnya itu sendiri direkam secara 

fotografis. Kedua, merupakan representasi cerita yang mengisahkan berbagai 

peristiwa-peristiwa dan seringkali bersifat ilusi (Hopkins, 2008: 149). 

Representasi realitas dalam film tidak selalu baik, karena sebagaimana juga 

realitas dalam kehidupan nyata yang tidak hanya diisi oleh kebaikan saja. Kejahatan 

merupakan bagian dari realitas hidup yang ada di masyarakat. Ada banyak realitas 

sosial yang direpresentasikan dalam film seperti halnya gender, kelas sosial, 

feminisme dan berbagai hal yang menunjukan ragam struktur sosial sebagaimana 
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diungkapkan Eschholz & Bufkin. Menurut kedua penulis tersebut, penggambaran 

media massa seperti halnya dalam film, mewakili ragam struktur sosial masyarakat, 

termasuk di dalamnya hubungan antar gender, maskulinitas, dominasi kelas, dan 

bahkan kekerasan (Eschholz & Bufkin, 2001: 656). 

Film-film kriminal menjadi salah satu genre yang paling populer sejak era 

film suara di Hollywood. Film-film tersebut melibatkan pergerakan massa dan 

gangster sebagai sub-genre dari film-film kejahatan dan berkaitan dengan mafia 

serta kejahatan terorganisir yang berfokus pada naik turunnya kekuasaan. Film-film 

ini terutama memperlihatkan tumpukan uang, senjata, mobil, barang ilegal, 

sekelompok preman, keluarga kriminal, dan plot dengan tema sentral ditambah 

dengan kekerasan. Film-film genre gangster sangat didorong oleh tema-tema 

seperti kekuasaan, kesetiaan, pengkhianatan, persaingan, moralitas, balas dendam, 

maskulinitas, materialisme (Boddu, 2015: 6). 

Nilai-nilai humanis merupakan salah satu representasi yang sering dijadikan 

sebagai gambaran dari moralitas film yang sering dikaitkan sebagai bagian dari 

pesan film yang ingin disampaikan. Nilai moralitas manusia dan kaitannya dengan 

manusia dalam memaknai nilai-nilai humanis ini sebagaimana diungkapkan penulis 

dan jurnalis John Andrews sebagai sebuah filosofi atau seperangkat keyakinan yang 

menyatakan bahwa manusia mencapai sistem moralitas melalui penalaran mereka 

sendiri dan bukan melalui keyakinan pada makhluk ilahi (Copson, 2015: 4). 

Pemahaman humanis menurut pandangan Profesor filsafat Inggris kelahiran 

Kanada, Honderich sebagai seruan atas alasan yang berbeda dengan wahyu atau 

otoritas keagamaan sebagai sarana untuk mencari tahu tentang dunia alami dan 
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nasib manusia, dan juga memberikan landasan bagi moralitas. Etika humanis 

merupakan hasil akhir dari tindakan moral dari dorongan perilaku manusia 

(Copson, 2015: 4). 

Humanis dan humanisme pada intinya menunjukan bahwa humanis berkaitan 

erat dengan nilai moral. Nilai-nilai moral tersebut erat kaitannya dengan hubungan 

antara manusia dengan manusia dan sebisa mungkin dipisahkan dari sisi relijiusitas 

meskipun pada akhirnya sering ditarik kesimpulan bahwa pemahaman atas perilaku 

manusia mengenai baik dan buruk selalu didasari dari ketentuan Tuhan (Copson, 

2015: 1). Humanis relatif konsisten sebagai menggambarkan sikap manusia yang 

terpisah dari penilaian agama dan dalam banyak hal berbeda atau bahkan 

bertentangan dengan agama. Nilai-nilai humanis ini dapat dipegang oleh orang-

orang sebagai bagian dari kepercayaan dan nilai-nilai yang dipengaruhi sisi relijius 

tetapi humanis berkaitan dalam pemahaman manusia dan hubungannya dengan 

manusia (Copson, 2015: 2). 

Realitas mengenai nilai-nilai humanis dari seorang pembunuh yang 

digambarkan dalam film Léon: The Professional melalui tokoh Leon memiliki 

potensi untuk dapat memberikan pemahaman lebih bagi penonton mengenai cara 

mereka memandang nilai moral seseorang berdasarkan pekerjaannya. Léon: The 

Profesional merupakan film bergenre thriller-drama yang dirilis pada tahun 1994. 

Film ini mengisahkan tokoh utama bernama Léon yang diperankan Jean Reno, 

sebagai pembunuh bayaran professional (hitman) yang dikenal gesit dalam 

membunuh dan sulit untuk dihentikan. Sebagai seorang pembunuh bayaran yang 

dikenal profesional dan kejam, Léon mempunyai aturan sendiri, yaitu tidak 
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membunuh perempuan atau anak-anak. Suatu hari Léon menyelamatkan hidup anak 

kecil perempuan bernama Mathilda yang diperankan Natalie Portman. Keluarga 

Malthida dibantai seorang polisi korup pimpinan Stansfield yang diperankan oleh 

Gary Oldman (Saputra, 2019). 

Léon: The Profesional pada dasarnya memberikan gambaran mengenai 

hubugan Léon dengan gadis kecil bernama Mathilda yang diselamatkannya.  Léon 

berupaya memberi perlindungan pada Mathilda dan pada kelanjutannya kemudian 

menaruh perhatian pada Mathilda dengan menyuruhnya berhenti merokok, 

mengajarkan sopan santun, hingga belajar akan arti hidup versi Léon. Gambaran 

pembunuh yang “terlihat” humanis kemudian dituangkan dalam gambaran objek-

objek adegan, di mana semua objek tersebut ada dalam sistem penandaan. Turner 

mengatakan bahwa film bukan satu sistem penandaan tersendiri, seperti halnya 

menulis. Film menggabungkan teknologi dan wacana terpisah dari kamera, 

pencahayaan, pengeditan, desain set, dan suara — semuanya berkontribusi pada arti 

dari tujuan film itu sendiri (Turner, 1999: 57). 

Tanda-tanda yang dipelajari dan diinterpretasikan dalam film, khususnya 

tentang nilai-nilai kearifan (wisdom) pada sosok Léon dalam film Léon: The 

Profesional pernah dilakukan McGee pada tahun 2003 dengan judul The Wisdom 

of Leon The Professional (Ethicist). Kajiannya tersebut secara kolektif 

merefleksikan manusia apa yang dinilai dapat melintasi nilai-nilai moralitas. Nilai-

nilai moralitas tersebut dipelajari berdasarkan pandangan Leon Kass yang dianggap 

berbagi nama dan telah direfleksikan pada karakter pembunuh bernama Léon dalam 

film Léon: The Profesional karya Luc Besson tahun 1994. Leon Kass tentu bukan 
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Léon the Professional, tetapi metafora yang ada di dalamnya menunjukan Léon 

sebagai pembawa pesan elit baru anti-sains. Di mana keberadaan Léon seakan 

mematahkan gambaran sains modern tentang hakikat manusia dan pemisahan 

moralitasnya dalam pandangan konservatif. Nilai-nilai konservatif tetap dibutuhkan 

dalam upaya memisahkan kegilaan sains modern dengan sisi humanisme manusia 

yang dianggap dapat membedakan manusia dari mahluk buatan lainnya (McGee, 

2003: 7-8). 

Film Léon: The Profesional sedikitnya banyak memberikan gambaran tentang 

kehidupan gangster. Kajian tentang gambaran kehidupan gangster dalam film juga 

dilakukan oleh Boddu pada tahun 2015 dengan judul Revenge, Masculinity and 

Glorification of Violence in the Godfather. The Godfather dinilai 

merepresentasikan sisi gelap mimpi Amerika. The Godfather memberikan 

gambaran kehidupan gangster yang penuh dengan pengkhianatan, balas dendam, 

maskulinitas, moralitas, dan kekerasan. Motif dan simbol yang ditampilkan dalam 

film The Godfather menambah struktur dan kontras dalam menyampaikan 

gambaran kehidupan gangster secara efektif. Di balik gambaran balas dendam, 

maskulinitas dan motif kekerasan dalam film The Godfather, nilai-nilai moralitas 

menjadi salah satu bagian yang diperlihatkan gangster (Boddu, 2015: 6). 

Nilai-nilai kekerasan sangat dominan dalam film dengan tema-tema kriminal 

seperti kehidupan gangster dan penumpasannya, sehingga gambaran kriminalitas 

biasanya menjadi dominan. Kajian mengenai gambaran kehidupan gangster dalam 

film di dalam negeri juga telah dilakukan, seperti salah satunya oleh Mulyana dkk., 

pada tahun 2019 yang mengkaji tentang representasi kekerasan dalam film “The 



7 
 

Universitas Pelita Harapan 
 

Raid: Redemption”. Melalui metode semiotika, Mulyana dkk., menunjukan tiga 

bentuk kekerasan dalam film The Raid: Redemption sebagai kekerasan fisik, 

kekerasan psikologis dan kekerasan finansial. Bagian menarik yang ditampilkan 

Mulyana dkk., adalah adanya mitos mengenai kekuasaan sebagai bagian yang 

penting dalam kehidupan gangster. Kekerasan dianggap sebagai bagian dari upaya 

merepresentasikan kekuasaan. Kekerasan ditampilkan sebagai bagian dari 

representasi kehidupan gangster (Mulyana dkk., 2019: 68). 

Penelitian-penelitian terdahulu di atas menunjukan bahwa film memiliki 

caranya sendiri dalam merepresentasikan kehidupan gangster melalui 

penggambaran tokoh-tokoh di dalamnya. Kekerasan, dominasi, kekuasaan, balas 

dendam, dan pesan-pesan moralitas merupakan bagian dari gambaran representasi 

film-film kriminal bertema gangster. Humanisme merupakan salah satu bagian dari 

nilai-nilai moralitas yang sebenarnya menjadi bagian penting dalam film-film 

bertema gangster. Hanya saja humanisme tergeser oleh unsur-unsur kekerasan yang 

lebih mendominasi. Atas dasar itulah peneliti berupaya untuk mengangkat nilai-

nilai humanis dalam penelitian sekarang ini berdasarkan kehidupan tokoh Léon 

dalam film Léon: The Professional. Nilai humanisme dari sosok yang erat 

kehidupannya dengan kekerasan ini dapat memberikan pandangan baru mengenai 

sisi-sisi moralitas dari kehidupan gangster dan pembunuh bayaran melalui objek-

objek tanda yang ditampilkan dalam film tersebut. Upaya untuk merepresentasikan 

film ini kemudian dapat dilakukan melalui analisis semiotika, sebuah metode 

analisis yang memberikan perangkat bagi peneliti untuk memahami beragam tanda 

dalam film. 



8 
 

Universitas Pelita Harapan 
 

1.2 Fokus Penelitian dan Perumusan Masalah 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan upaya untuk 

membatasi masalah penelitian sehingga dapat memperlihatkan penekanan pada 

fokus utama pada penelitian yang diteliti sebagaimana dipaparkan sebagai berikut: 

1. Representasi nilai-nilai humanis seorang pembunuh bayaran yang peneliti kaji 

dalam film Léon: The Professional, dengan merujuk pada tokoh utama yang 

bernama Léon. Dengan demikian seluruh bentuk upaya memaknai representasi 

nilai-nilai humanis dalam penelitian ini dikaji berdasarkan pada tokoh Léon. 

2. Film Léon: The Professional. Film ini memiliki tiga versi yakni: international 

version yang dirilis di Amerika Serikat dan wilayah lainnya, version longue yang 

merupakan extended version dengan tambahan durasi 25 menit dari versi 

intersional dan version intégrale. Peneliti kemudian memilih international 

version untuk dikaji dalam penelitian ini mengingat versi inilah yang memang 

didistribusikan secara internasional. 

3. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada jalan cerita dan kesesuaian 

adegan dalam memahami representasi nilai-nilai humanis pembunuh bayaran 

dalam film Léon: The Professional berdasarkan pada tokoh Léon, maka ada 12 

adegan yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Di mana dari ke-12 adegan 

tersebut memiliki plot ceritanya masing-masing yang akan dijelaskan lebih 

lanjut pada bab selanjutnya. 

4. Film ini dikaji melalui analisis semiotika Barthes yang memfokuskan kajiannya 

dalam memahami makna tanda pada tiga bidang utama, yakni makna denotasi, 



9 
 

Universitas Pelita Harapan 
 

konotasi, dan mitos. Untuk itu penerapan analisis semiotika Barthes dalam 

memahami makna tanda dalam film Léon: The Professional ini memungkinkan 

berbeda-beda dengan analisis semiotika dari ahli lainnya. 

 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Tanda dalam film dapat dipelajari melalui kajian semiotika, di mana film 

merupakan wadah untuk menginformasikan suatu pesan dengan cara 

mempresentasikannya. Semiotika melihat makna sosial sebagai produk dari 

hubungan yang dibangun antara tanda. Tanda adalah unit dasar komunikasi dan 

dapat berupa foto, sinyal lalu lintas, kata, suara, objek, bau, apa pun yang menurut 

budaya penting. Kita juga dapat berbicara tentang cara berbagai sistem penandaan 

(suara, gambar) bekerja untuk menggabungkan tanda-tanda mereka menjadi pesan 

yang lebih rumit yang divisualisasikan dalam objek-objek film (Turner, 1999: 55). 

Berbagai objek yang digambarkan dalam film Léon: The Professional 

merupakan produk tanda yang dapat diinterpretasikan. Untuk itu penelitian ini akan 

memaparkan mengenai nilai-nilai humanis seorang pembunuh bayaran 

direpresentasikan dalam film Léon: The Professional berdasarkan cara peneliti 

dalam memilah-milah berbagai objek tanda yang ada di dalamnya. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa dan mendeskripsikan nilai-nilai humanis seorang pembunuh bayaran 

yang direpresentasikan dalam film Léon: The Professional melalui perangkat 

semiotika Barthes berdasarkan makna denotasi, konotasi, dan mitos. 

 

1.4  Siginifikansi Penelitian 

1.4.1 Signifikansi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmiah dan 

referensi bagi Ilmu komunikasi khususnya mengenai komunikasi massa dan kajian 

semiotika dalam memahami film sebagai media yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan makna atas objek-objek yang direpresentasikan dalam berbagai 

adegannya. 

 

1.4.2 Signifikansi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku 

perfilman untuk dapat memanfaatkan berbagai elemen objek film sebagai tanda 

yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bagi audiens. Penelitian 

ini pun diharapkan dapat bermanfaat bagi audiens, di mana berbagai objek yang 

ditampilkan dalam film Léon: The Professional dapat memberikan gambaran 

mengenai adanya nilai-nilai humanis yang dapat dipelajari dari individu, sekalipun 

individu tersebut mendapatkan label buruk dari masyarakat. 

 


