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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan merupakan identitas dari suatu wilayah. Identitas tersebut

ditunjukan oleh manusia yang tinggal di wilayah tersebut. Kebudayaan di setiap

wilayah berbeda-beda, dilihat dari kebiasaan, tingkah laku, norma, dan nilai

kehidupan. Oleh karena itu, kebudayaan memiliki peranan yang penting dalam

kehidupan manusia yang akan menjadi dasar dalam interaksi sesama manusia.

Salah satu gambaran budaya yang ada yakni budaya Cina. Masyarakat

Cina masih memengang adat dan tradisi mereka yang diturunkan dari leluhurnya.

Salah satu kebudayaan Cina yang masih dipertahankan sampai saat ini antara lain;

dalam menonjolkan ritual penghormatan terhadap roh leluhur, penggunaan sumpit

(stik) pada saat makan dan lain-lain.

Kuncoro (2012) menyatakan sebuah kebudayaan nasional terwujudkan

paling baik dalam nilai-nilai yang dipegang orang-orang. Nilai-nilai budaya

membentuk sikap serta kepercayaan seseorang dan membimbing perilaku mereka.

Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai kebudayaan memiliki peranan penting

untuk membentuk perilaku seseorang. Perilaku yang terbentuk oleh kebudayaan

disebut budaya perilaku.

Salah satu gambaran mengenai budaya perilaku tertuang dalam film Kung

Fu Panda 3 sutradara Alessandro Carloni dan Jennifer YuhNelson. Film tersebut

diperankan oleh binatang yang merepresentasikan kehidupan masyarakat Cina.
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Film Kung Fu Panda 3 menceritakan petualangan seekor panda bernama Po yang

berperilaku konyol. Po harus meningkatkkan kemampuan penguasaan Ilmu Kung

Fu yang dimilikinya agar dapat menjadi Kesatria Naga Sejati. Dalam film Kung

Fu Panda 3 unsur kebudayaan Cina tergambar jelas melalui cerita, tokoh,

perilaku, dan latar, aspek religi dan mitos yang disampaikan dalam film pun

menambah kejelasan gambaran kebudayaan yang ditampilkan oleh Alessandro

Carloni dan Jennifer Yuh Nelson selaku sutradara. Unsur-unsur kebudayaan yang

ada dalam film Kung Fu Panda 3 sebagai contoh pada data di bawah;

Mr.Ping : Here, son. I packed your chopsticks.
Po : Thanks, dad.
Pandas : Wow..
Po : What?
Little panda : What are those for ?
Po : These? These are chopsticks. They're for picking up

dumplings. (00:36:12,950 - 00:36:36,218)

Data tersebut menggambarkan situasi ketika ayah tiri Po, Mr. Ping

memberinya sumpit untuk memakan kue bola yang telah disediakan dalam pesta

penyambutan kepulangan Po. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan sumpit

merupakan gambaran kebiasaan atau perilaku masyarakat Cina saat menyantap

sebuah hidangan. Sumpit menjadi alat makan wajib yang digunakan oleh

masyarakat Cina ketika memakan berbagai jenis makanan.

Dari perilaku ayah Po terhadap Po terlihat jelas bahwa masyarakat Cina

benar-benar menerapkan budayanya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat

dari kegiatan makan yang dilakukan oleh Po, meskipun kegiatan ini merupakan

kegiatan yang kecil namun mereka masih memperhatikan nilai-nilai budaya yang

ada di sekitarnya.
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai budaya perilaku tokoh utama dalam film Kung Fu

Panda 3. Adapun judul penelitian ini “Budaya Perilaku dalam Film Kung Fu

Panda 3 sutradara Alessandro Carloni dan Jennifer YuhNelson”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai

berikut;

1) Bagaimana karakteristik tokoh Po dalam film Kung fu Panda 3?

2) Bagaimana budaya perilaku tokoh Po dalam film Kung fu Panda 3?

1.3 TujuanPenelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas.

Tujuan dari penelitian ini, di antaranya:

1) Mendeskripsikan bagaimana karakteristik tokoh Po dalam film Kung fu

Panda 3.

2) Mendeskripsikan budaya perilaku tokoh Po dalam film Kung fu Panda 3.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang sastra

terutama kajian tentang karakteristik dan budaya perilaku dalam karya sastra.
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2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih kepada pembaca

bahwa dalam film Kung Fu Panda 3 terdapat aspek budaya perilaku yang

menarik untuk dikaji dan menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Kritik Sastra

Sebagai sebuah karya sastra, film Kung Fu Panda 3 ini menuai beberapa

kritik dari bebrapa penikmat film ini. Sebagai seri ketiga dari series Kung Fu

Panda, film ini mampu menghadirkan keseruan yang sama seperti dua seri

sebelumnya. Berikut adalah beberapa kritik yang ditujukan kepada film Kung Fu

Panda 3:

1) Lemire dan Zwecker (2016) berpendapat, So vividly immersive is Kung Fu

Panda 3 - so vibrant, so tactile - it will make you feel as if you've stepped into

a fully realized world. And then once you've stepped out, you'll be craving

dumpling.

Pendapat Lemire dan Zwecker tersebut menjelaskan bahwa film Kung Fu

Panda 3 membuatnya seolah berada dalam dunia kung fu dan ia

merekomendasikan film ini kepada para penonton karena menurutnya film ini

menarik dan layak untuk ditonton.

2) Grierson dan Chang (2016) menyatakan, Fitfully amusing and certainly

heartfelt, this latest chapter in the likeable animated saga will work best with

younger viewers, but it’s life lesson and emotional beats feet slathered on

rather than deftly woven into the storyline.

Pernyataan Grierson dan Chang tersebut memberikan jawaban bahwa film
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Kung Fu Panda 3 merupakan film animasi yang baik untuk anak-anak, selain

itu Grieson menjelaskan bahwa emosi dan pelajaran hidup yang dituangkan

dalam cerita film ini sangatlah menarik sehingga membuat film ini dapat

dinikmati oleh kalangan manapun.

3) Chang dan Grierson (2016) berpendapat:

Maybe it’s just the “Star Wars” overload talking, but in
hindsight, it’s hard not to see “Kung Fu Panda 2” (2011) as
“The Empire Strikes Back” of animated
mammals-and-martial-arts epics: Darker and scarier than the
2008 original, it took the winsome tale of a bouncy
black-and-white furball, added traumatic layers of backstory,
and climaxed with a startling revelation of parental identity.
Despite a long-overdue family reunion that at times nudges the
story into borderline-Ewok territory, it’s a pleasure to report that
“Kung Fu Panda 3” is much more than the mere franchise
equivalent of “Return of the Jedi.” Emotionally, dramatically
and perhaps most of all visually (it’s worth seeing in 3D), this
delightful trilogy capper is almost as generously proportioned as
its cuddly warrior hero, restoring a winning lightness of touch to
the saga while bringing its long-running themes of perseverance
and self-knowledge to satisfying fruition

Pernyataan Chang dan Grierson menjelaskan bahwa film Kung Fu Panda 2

merupakan film yang tidak bisa dilewati begitu saja. Film Kung Fu Panda 3

dapat dikatakan lebih sukses dalam mengembalikan aspek-aspek utama film

Kung Fu Panda 1. Terlebih lagi di dalamnya ada perbaikan yang jelas pada

sisi visual, sisi drama dari jalur cerita, dan kemampuan menarik emosi

penonton sehingga menjadikan film ini menjadi semakin layak untuk

ditonton.

4) Zwecker dan Lemire (2016) mengutarakan, I think the secret to the appeal of

the entire Kung Fu Panda franchise is the enormous affection we feel for Po,

that seemingly bumbling good guy who also can rise to the occasion and

http://variety.com/t/kung-fu-panda-3/
http://variety.com/t/kung-fu-panda-3/
http://variety.com/t/kung-fu-panda-3/
http://variety.com/t/kung-fu-panda-3/
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showcase true heroism and mystical power.

Dalam pendapatnya, Zwecker menjelaskan bahwa yang menjadi penekanan

dalam mempelajari franchise Kung Fu Panda secara keseluruhan, adalah

tingkat afeksi dari penonton yang sangat tinggi kepada Po sang pemeran

utama yang mana memiliki kepribadian dan tampilan yang atraktif. Po

menjadi daya tarik utama bagi para penontonnya.

Berdasarkan pendapat para kritikus bahwa film Kung Fu Panda 3

merupakan film yang menarik, mereka tetap mempertahankan aspek yang dicintai

oleh penonton seperti karakter Po yang lovable dan tangguh serta peningkatan

aspek teknis dalam film, seperti aspek visual, jalan cerita, dan pemilihan pesan

moral yang menjadikan film ini layak ditonton oleh kalangan manapun.


