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Abstract 

 

 

Humans with a heroic spirit in today's era are increasingly difficult to find current development has 
significant role on increasing human individualist. Therefore, it is important to learn the values of heroism 

to become a better human being. Delivering heroic values through a movie could be a way. Movie is a 

medium that used to deliver messages in the form of representations of phenomena that occur in people's 
lives to the public. The object of this research is the Gundala movie which is the work of Director Joko 

Anwar. The purpose of this research was to know how the values of heroism are represented through the 

Gundala movie based on Franco, Blau, and Zimbardo's theory about the 12 subtypes of heroism and the risk 
types. This research used qualitative content analysis method using books, journals, articles, and internet as 

sources. Through the selection of a scene that contains elements of heroism, the researcher then analyzes 

which scene contain heroic values, such as courage, never giving up, willing to sacrifice, self-confidence, 

having a high spirit of unity and integrity, tolerance and social solidarity. The conclusion of this research is 
the Gundala movie contains heroic values, such as courage, never giving up, willing to sacrifice and social 

solidarity. Hoped this research could give a lesson to readers about values contained in the Gundala movie.        
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1. PENDAHULUAN 

Saat ini, media massa tengah mengalami 
perkembangan yang cukup pesat sehingga membuat 

sebagian besar lapisan masyarakat berusaha untuk 

mampu mengikuti perkembangannya. Media massa 
memudahkan masyarakat untuk mendapatkan 

informasi yang mereka inginkan kapanpun dan 

dimanapun berada. Kini, penyampaian pesan atau 

informasi kepada masyarakat tidak terbatas hanya 
dengan menggunakan media cetak dan elektronik, 

tetapi dapat melalui media lain, salah satunya adalah 

film. Film merupakan salah satu bagian dari media 
massa yang saat ini memiliki daya tarik kuat bagi 

masyarakat. 

Terdapat 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 kencan antara pria dan wanita. Hal ini 

merupakan sasaran utama bagi pembuatan film 

untuk dapat menghasilkan produksi film yang 
dikemas dengan 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 (Mudjiono, 2011). 
Aktivitas menonton film sudah sangat dikenal di 

seluruh kalangan masyarakat dunia. Sebuah data 

yang bersumber dari (Indonesia.go.id) menyebutkan 
bahwa negara Indonesia memiliki jumlah penonton 

film yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada 

tahun 2015, jumlah penonton film mencapai 16,2 

juta. Angka ini semakin meningkat menjadi 34,5 juta 
pada tahun 2016 dan 40,5 juta pada tahun 2017. 

Bahkan disepanjang tahun 2018, jumlah film 

Indonesia yang berhasil diproduksi mencapai 200 
judul dan menghasilkan peningkatan sebanyak 51,2 

juta penonton. Seiring dengan perkembangan zaman 

dan teknologi, genre yang diusung dalam perfilman 

Indonesia pun semakin beragam, seperti 
dokumenter, thriller, animasi, musikal, laga, 

komedi, horror, dan drama. Salah satu genre film 

yang paling populer dan sangat digemari oleh 
masyarakat saat ini adalah genre film laga yang 

bertemakan superhero. Hal tersebut dapat dilihat 

pada industri perfilman Amerika (Hollywood), yang 
melalui DC Films dan Marvel Studios secara 

bersamaan memproduksi sejumlah film genre 

superhero dan berhasil meraih kesuksesan yang 

sangat besar melalui karakter tokoh-tokoh 
superheronya, seperti Iron Man, Spider-Man, Ant-

Man, Thor, Hulk, Captain America, Captain Marvel, 

Black Widow, Doctor Strange, Black Panther, War 
Machine, dan lain sebagainya. 

Kesuksesan film superhero luar negeri saat ini 

mampu membuat para sutradara film lokal mulai 
tertarik untuk memproduksi film dengan tema 

sejenis. Salah satu film yang bertema superhero di 

Indonesia adalah Gundala. Film Gundala merupakan 
karya sutradara Joko Anwar yang diproduksi 

berdasarkan pada cerita karakter pahlawan super 

Indonesia yaitu Gundala 1969 karya Harya 

Suraminata. Film ini menyajikan cerita tentang 
kehidupan seorang putra pekerja pabrik yang 

bernama Sancaka, dimana selama perjalanan 

hidupnya ia menemui banyak aksi kejahatan yang 
dilakukan oleh Pengkor (sebutan untuk ketua mafia). 

Untuk dapat mengalahkan para penjahat, Sancaka 

memanfaatkan kemampuan bela diri dan kekuatan 

petir yang dimiliki. Aksi yang dilakukan oleh 
Sancaka berhasil menginspirasi rakyat untuk ikut 

serta membasmi kejahatan demi mengembalikan 

kondisi negara yang tidak kondusif. 
Film Gundala mengandung banyak pesan 

kemanusiaan seperti nilai kepahlawanan. Pahlawan 

atau yang dikenal dengan sebutan hero diartikan 
sebagai individu yang memilih mengambil resiko 

untuk kepentingan satu atau banyak orang, resiko 

tersebut diambil meskipun ada konsekuensi serius 

setelahnya, bahkan kematian (Becker & Eagly, 
2004). Sedangkan nilai-nilai kepahlawanan terdiri 

dari keberanian, kesabaran, pengorbanan, 

optimisme, percaya pada kekuatan sendiri, memiliki 
rasa persatuan dan kesatuan, mempunyai toleransi 

yang tinggi serta mempunyai rasa kesetiakawanan 

sosial (Matta, 2004).   
Nilai-nilai kepahlawanan yang terkandung 

dalam film Gundala memiliki kaitan erat dengan 

tindakan kemanusiaan yang memberikan gambaran 

serta motivasi kepada penonton untuk memiliki 
keberanian dalam membantu banyak orang. 

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana 

sikap dan aksi tokoh superhero Gundala dalam 
memperjuangkan keselamatan rakyat melalui 

simbol-simbol sosial yang ditampilkan dalam film 

menggunakan konsep kepahlawanan oleh Franco, 

Blau, dan Zimbardo yang membagi aksi heroisme ke 
dalam 12 sub-tipe berdasarkan dua resiko yang 

dihadapi, yaitu physical-risk heroism dan social 

heroism/ social sacrifice.  
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Komunikasi massa adalah pesan yang 
dikomunikasikan melalui media massa pada 

sejumlah besar orang. Media komunikasi yang 

termasuk media massa adalah radio siaran dan 

televisi (keduanya dikenal sebagai media 
elektronik); surat kabar dan majalah (keduanya 

dikenal sebagai media cetak); serta media film 

(Romli, 2016). Film merupakan hasil budaya dan 
alat ekspresi kesenian. Film sebagai komunikasi 



massa merupakan gabungan dari berbagai teknologi, 

seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik 
seni rupa dan seni teater sastra dan arsitektur serta 

seni musik (Effendi, 1994). Film dikategorikan 

menjadi dua jenis, yaitu film teaterikal dan film non-
teaterikal. Film teaterikal terdiri dari film aksi, film 

spikodrama, film komedi, film musik, sedangkan 

film non-teaterikal terdiri dari film dokumenter, film 

pendidikan, dan film animasi. 
Melalui gambaran-gambaran yang disajikan di 

layar, film mengungkapkan maksudnya, 

menyampaikan fakta dan mengajak penonton 
berhubungan dengannya. Serangkaian gambar yang 

bergerak dan terangkai, serta suara dalam film 

merupakan suatu simbol-simbol yang harus 

dipahami dan dikuak maknanya oleh penonton. 
Tujuannya untuk mengetahui pesan-pesan yang 

terdapat di dalam suatu film. Pembuat film 

mengajak penontonnya menerima data, fakta, 
gagasan, pandangan, pikiran, cita-citanya dan saling 

berbicara (Mangunhardjana, 1995). 

Para kreator film tidak membuat film dengan 
tujuan menghibur saja, namun tetap terdapat pesan 

moral yang disampaikan kepada khalayak sehingga 

menghasilkan efek berupa pengaruh, perubahan 

persepsi dan sikap dari pesan yang diterima 
khalayaknya. Fungsi ini juga disebut dengan 

socialization (sosialisasi). Sosialisasi mengacu 

kepada cara, di mana individu mengadopsi perilaku 
dan nilai kelompok. Penyampaian nilai-nilai atau 

pesan moral melalui media film adalah cara yang 

cukup efektif dilihat dari semakin banyaknya 
khalayak yang menaruh minat terhadap film apalagi 

disuguhkan dengan berbagai genre dan alur cerita 

baru, salah satunya adalah superhero. Hero atau 

yang dikenal dengan sebutan pahlawan adalah 
sebuah tindakan heroik untuk kebaikan orang 

banyak yang dilakukan oleh seseorang dari kebaikan 

hati pribadinya. Tindakan heroik tersebut dilakukan 
dalam upaya pelayanan kepada sesama atau 

masyarakat secara sukarela tanpa mengharapkan 

imbalan atau keuntungan materi (Marcella & 

Winduwati, 2019). Franco, Blau, dan Zimbardo 
membagi tindakan yang dapat dikatakan sebagai 

aksi heroisme ke dalam 12 sub-tipe berdasarkan dua 

resiko yang dihadapi, yaitu sebagai berikut: 
a. Tipe resiko physical-risk heroism, dibagi 

menjadi sub-tipe: 

- Militer dan pahlawan dengan resiko fisik yang 
terikat oleh tugas, yaitu individu yang terlibat 

dalam kemiliteran atau pekerjaan yang 

berhubungan dengan situasi darurat atau 

beresiko tinggi. Tindakan heroik dilakukan 
karena adanya tugas yang mengikat. 

- Pahlawan sipil—pahlawan dengan resiko fisik 

yang tidak terikat oleh tugas, yaitu Warga sipil 
yang berusaha menyelamatkan orang lain dari 

bahaya fisik atau ancaman kematian. Tindakan 

itu dilakukan secara sadar dan mereka 
memahami bahwa hal tersebut dapat 

membahayakan hidup mereka sendiri.  

b. Tipe resiko social heroism/ social sacrifice, 
dibagi menjadi sub-tipe: 

- Tokoh Agama, yaitu seseorang yang memiliki 

dedikasi tinggi di bidang agama, umumnya 

berprofesi sebagai pengajar atau guru. 
- Tokoh Politik-Religius, yaitu para tokoh 

agama yang beralih ke dunia politik untuk 

melakukan perubahan yang lebih baik, atau 
politisi dengan pengetahuan ilmu agamanya 

yang diaplikasikan ke dalam praktik politik. 

- Martir/ Syahid, yaitu seseorang (tokoh agama 

atau politisi) yang dengan sengaja 
membahayakan hidupnya sendiri demi 

kepentingan banyak orang. Tindakan ini juga 

dilakukan karena adanya ketidakadilan. 
- Politisi atau Pemimpin Militer, yaitu 

seseorang yang mampu memimpin dan 

menyelamatkan suatu bangsa atau kelompok 
dalam situasi yang sulit dan berbahaya, seperti 

peperangan atau bencana. Ia mampu 

menyatukan dan melayani bangsa, 

menjalankan visi bersama, dan mampu 
meningkatkan kualitas hidup bangsa atau 

kelompok yang dipimpinnya. 

- Petualang/ Penjelajah, yaitu seseorang yang 
mampu mengeksplorasi suatu bidang ilmu 

yang belum diketahui dengan menggunakan 

metode baru. 
- Penemu (Pahlawan Ilmiah), yaitu seseorang 

yang mampu mengeksplorasi suatu bidang 

sains yang belum diketahui dengan 

menggunakan metode penelitian baru, dan 
penemuannya dianggap berharga atau 

memberikan manfaat bagi kehidupan. 

- Good Samaritan, yaitu seseorang yang selalu 
membantu orang lain yang membutuhkan, 

baik itu melibatkan ancaman fisik maupun 

tidak. 

- Odds beater/ underdog, yaitu seseorang yang 
berhasil mengatasi dan melewati situasi buruk 

sehingga tindakannya dapat memberikan 

pesan moral bagi orang lain. 
- Pahlawan Birokrasi, yaitu seorang karyawan 

dalam organisasi besar yang kontroversial dan 

teguh pada prinsipnya meskipun memiliki 
tekanan besar. 

- Whistleblowers, yaitu seseorang yang 

mengetahui tindakan ilegal atau tidak etis 

dalam suatu organisasi dan melaporkan 
tindakan tersebut secara terbuka untuk 

melakukan perubahan tanpa mengharapkan 

imbalan.  



Dan berikut adalah poin penting dari nilai-nilai 

kepahlawanan: 
a. Keberanian, adalah kekuatan yang tersimpan 

dalam kehendak jiwa, yang mendorong seseorang 

untuk maju menunaikan tugas, baik tindakan 
maupun perkataan, demi kebenaran dan kebaikan, 

atau untuk mencegah suatu keburukan dan dengan 

menyadari sepenuhnya semua kemungkinan resiko 

yang akan diterimanya. 
b. Pantang Menyerah, sebuah wujud kepribadian 

seseorang yang tanpa rasa bosan bangkit dari 

kegagalan ke kegagalan lain dan akhirnya sukses 
mencapai keberhasilan. Seseorang yang pantang 

menyerah adalah orang yang memiliki daya 

imajinasi dan kreativitas yang tinggi karena dengan 

kedua daya itu, ia senantiasa berusaha memberi 
jawaban atas tantangan yang akan dihadapinya. 

c. Rela berkorban, adalah sikap yang 

mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan 
memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, 

walaupun menimbulkan penderitaan bagi diri 

sendiri. Sesuatu yang dimiliki tersebut dapat berupa 
hartanya, keluarganya, orang yang dicintainya 

maupun badan dan nyawanya sendiri. 

d. Percaya diri, adalah keyakinan dalam jiwa 

manusia bahwa dirinya mampu dan bahwa tantangan 
hidup apapun harus dihadapi dengan berbuat 

sesuatu. Kepercayaan diri itu lahir dari kesadaran 

bahwa jika memutuskan sesuatu, sesuatu itu pula 
yang harus dilakukan. 

e. Mempunyai jiwa persatuan dan kesatuan yang 

tinggi, adalah kekuatan tersendiri bagi orang-orang 
yang ingin mencapai sebuah cita-cita besar untuk 

kepentingan bersama. 

f. Toleransi, adalah kerukunan dalam perbedaan 

atau kemampuan untuk menenggang rasa atas 
keyakinan dan tindakan orang lain dan membiarkan 

mereka melakukannya. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis isi kualitatif yang merupakan 

suatu teknik sistematis, digunakan untuk 
menganalisis isi dan mengolah pesan, atau suatu 

instrumen untuk mengobservasi dan menganalisis isi 

perilaku komunikasi dari komunikator yang dipilih. 
Pada analisis isi media kualitatif, semua jenis data 

atau dokumen yang dianalisis lebih cenderung 

disebut dengan istilah “text” apapun bentuknya baik 
gambar, tanda, simbol, gambar bergerak dan 

sebagainya atau dengan kata lain dokumen dalam 

analisis isi kualitatif ini adalah wujud dan 

representasi simbolik yang dapat direkam atau 
didokumentasikan atau disimpan untuk dianalisis. 

Analisis isi media kualitatif ini merujuk pada metode 

analisis yang integratif dan lebih secara konseptual 
untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan 

menganalisis dokumen dengan tujuan untuk 

mengetahui makna, signifikasi, dan relevansinya 
(Bungin, 2003). 

McQuail menjelaskan beberapa tujuan dan 

manfaat dalam penggunaan metode analisis isi, 
antara lain mendeskripsikan dan membuat 

perbandingan terhadap isi media, membuat 

perbandingan antara isi media dan realitas sosial, isi 

media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan 
budaya serta sistem kepercayaan masyarakat, 

mengetahui fungsi dan efek media, mengevaluasi 

performa media, dan mengetahui apakah ada bias 
media (Kriyantoro, 2010). Dalam penelitian ini 

penulis ingin mengetahui bagaimana nilai-nilai 

kepahlawanan dapat direpresentasikan melalui film 

Gundala karya Sutradara Joko Anwar dengan 
menggunakan metode analisis isi kualitatif. 

 

4. SAJIAN DAN ANALISIS DATA 
Pada tahap ini, penulis akan mengelompokkan 

cuplikan adegan film Gundala yang mengandung 

aksi heroisme berdasarkan teori Franco, Blau dan 
Zimbardo ke dalam poin penting dari nilai – nilai 

kepahlawanan yang paling menonjol dalam film. 

Berikut adalah penjelasannya: 

a. Keberanian 

- Physical Peril – Pahlawan Sipil—Pahlawan 

dengan Resiko Fisik yang Tidak Terikat oleh 

Tugas. 
Sosok pahlawan dengan tipe resiko 

physical peril yang memiliki keberanian 

dalam scene ini adalah ayah Sancaka yang 
memimpin para buruh untuk berani protes 

hingga mengabaikan keselamatan dirinya 

demi melawan adanya ketidakadilan. 

 
Gambar 4.1 Ayah Sancaka menjadi pemimpin para 

buruh dalam aksi demo (00:00:45 – 00:01:21) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: DVD film Gundala, 2019 

 

Sebuah kalimat yang diteriakkan oleh ayah 

Sancaka dan para buruh, seperti “Maju 
bersatu melawan penindasan! Maju bersatu 

tak bisa dikalahkan!” merupakan 

penggambaran jelas dari nilai keberanian yang 

ditunjukkan secara verbal. 
Scene kedua yang menggambarkan nilai 

keberanian dari sosok pahlawan dengan tipe 

resiko physical peril ditunjukkan secara jelas 
melalui aksi Sancaka yang membantu 

menyelamatkan hidup orang lain meskipun 



harus menghadapi resiko atau rintangan yang 

dapat membahayakan nyawanya sendiri. 
 

Gambar 4.2 Aksi Gundala yang melawan para penjarah 
toko (01:08:42 – 01:08:46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: DVD film Gundala, 2019 

 

Sancaka mencegah terjadinya penjarahan pada 
toko-toko yang dilakukan oleh sekelompok 

orang. Aksi penjarahan dilakukan sebagai 

bentuk ketidakterimaan sekelompok orang 
terhadap serum amoral yang terkandung di 

dalam pasokan beras nasional. Apabila beras 

yang mengandung serum amoral tersebut 

dikonsumsi oleh perempuan hamil, maka akan 
berdampak pada dapat rusaknya moral 

generasi penerus bangsa. 

Scene ketiga yang menggambarkan unsur 
heroisme dengan sub tipe pahlawan sipil yang 

memiliki resiko fisik dan tidak terikat oleh 

tugas ditampilkan melalui Sancaka yang 
datang secara tiba – tiba untuk mencegah anak 

buah pengkor yang akan melakukan 

penyerangan terhadap Ridwan. 

 
Gambar 4.3 Sancaka melawan anak buah Pengkor untuk 

menyelamatkan Ridwan (01:24:40 – 01:25:33) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sumber: DVD film Gundala, 2019 

 
Dalam aksinya, Sancaka berusaha melawan 

anak buah pengkor dengan segala kekuatan 

yang dimiliki. Keduanya baik Sancaka 

maupun anak buah pengkor memiliki 
kekuatan yang tak mudah untuk dikalahkan. 

Dengan penuh keberanian Sancaka pun terus 

memberikan perlawanan sehingga ia berhasil 
melempar jauh tubuh anak buah Pengkor dari 

Ridwan. Alhasil, anak buah pengkor tersebut 

melarikan diri dengan tidak lagi mendekat 

pada Sancaka dan Ridwan. 
Scene keempat yang menggambarkan 

keberanian dari sosok pahlawan ditunjukkan 

melalui seorang anak kecil yang sedang 
berada di dalam bus menonton video aksi 

heroik Sancaka dari ponselnya. Kehadiran 

Sancaka mampu menginspirasi anak kecil 
untuk berani melawan kejahatan. Di waktu 

yang bersamaan, anak kecil tersebut melihat 

segerombol penjarah yang akan melakukan 
aksinya.  

 
Gambar 4.4 Seorang anak kecil mengusir para penjarah 

toko (01:26:50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: DVD film Gundala, 2019 

  

Dengan keberanian yang dimiliki, ia menuruni 

bis dan berusaha menghentikan para penjara 
dengan berteriak, “Hei! Mending kalian 

pulang deh.”. Keberanian anak kecil tersebut 

cukup membuktikan bahwa menjadi seorang 

pahlawan tidak ditentukan berdasarkan usia. 
Memiliki tubuh yang kecil tidak membuat 

anak tersebut merasa takut untuk melawan 

kejahatan seperti yang dilakukan oleh 
Sancaka. 

Scene kelima yang menunjukkan aksi 

keberanian dari sosok pahlawan digambarkan 
melalui aksi Sancaka yang mengalahkan 

kesembilan anak buah Pengkor yang berusaha 

menahannya untuk menghentikan 

pendistribusian obat penawar serum amoral 
palsu. Meski Sancaka masih merasa kesulitan 

untuk mengendalikan kekuatan petirnya, 

dengan percaya diri ia berani 
mengesampingkan resiko hidupnya demi 

menolong rakyat yang sedang dalam bahaya. 

 
Gambar 4.5 Pengkor berbicara dengan Sancaka pada 

detik – detik kematiannya (01:44:40 – 01:46:40) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sumber: DVD film Gundala, 2019 

 

Saat Sancaka berhasil mengalahkan Pengkor, 

ia mengatakan, “Saya akan membebaskan 

rakyat dari orang – orang seperti Anda.”. 
Apa yang Sancaka katakan merupakan bukti 

bahwa dirinya berani mengambil resiko besar 

untuk menyelamatkan rakyat dari kejahatan 
yang dilakukan oleh Pengkor.   



- Social Sacrifice – Odds Beater/ Underdog 

Sosok seorang pahlawan dengan sub-tipe 
odds beater tampak jelas pada ayah Sancaka 

saat mengatakan, “Kalau kita diam saja 

melihat ketidakadilan di depan mata kita, itu 
tandanya kita bukan manusia lagi.” kepada 

Sancaka. 

 
Gambar 4.6 Ayah Sancaka memberikan nasehat kepada 
anaknya untuk berani melawan ketidakadilan (00:03:15 

– 00:03:45) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Sumber: DVD film Gundala, 2019 
 

Hal tersebut menjadi alasan mengapa ayah 

Sancaka memiliki keberanian untuk bertindak 

membela haknya dan para buruh yang 
dicurangi oleh pemilik pabrik. 

- Social Sacrifice – Pahlawan Birokrasi 

Penggambaran sosok pahlawan dengan 

dengan nilai keberanian berdasarkan sub tipe 
pahlawan birokrasi ditunjukkan secara jelas 

pada pernyataan Ridwan (anggota legislatif) 

yang memelopori pergerakan untuk segera 
bertindak dalam mengatasi situasi negara yang 

sedang darurat akibat tersebarnya serum 

amoral pada pasokan beras nasional. Ia 
mengesampingkan segala resiko fisik maupun 

non-fisik demi menyelamatkan rakyat dari 

kejahatan yang dilakukan oleh Pengkor 

bersama anak buahnya dengan cara 
memperjuangkan keputusan untuk segera 

meloloskan Undang – Undang terkait injeksi 

penawar serum amoral.  
 

Gambar 4.7 Ridwan bersama anggota Rumah 
Perdamaian sedang berdiskusi mengenai tindakan yang 

harus dilakukan dalam mengatasi kepanikan rakyat 
terhadap serum amoral (01:10:55 – 00:12:30) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sumber: DVD film Gundala, 2019 

 

Dalam rapatnya dengan para anggota Rumah 
Perdamaian (suatu organisasi rahasia yang 

dibentuk oleh Ridwan sebagai tempat untuk 

menaungi beberapa politikus, polisi dan 

pemilik media yang memiliki satu pemikiran), 

Ridwan yang mengatakan, “Kita harus 
bersinergi untuk bergerak, karena negara 

sudah dalam situasi darurat.” dan “Kita juga 

harus bersatu menghadapi itu (Pengkor).” 
merupakan penggambaran secara verbal dari 

bentuk keberanian untuk menghadapi segala 

sesuatu yang bisa terjadi saat melawan 

Pengkor dan anak buahnya. 
b. Pantang Menyerah 

- Social Sacrifice – Odds Beater/ Underdog 

Sosok seorang pahlawan yang 
menunjukkan sikap pantang menyerah 

ditunjukkan pada scene ketika Sancaka kecil 

yang ditinggal pergi oleh ibunya sepeninggal 

ayahnya hingga ia bertemu dengan seorang 
remaja bernama Awang. Pertemuan mereka 

berawal dari Awang yang menolong Sancaka 

saat dihajar oleh segerombolan anak kecil. 
Sejak saat itu, Awang mulai mengajarkan bela 

diri kepada Sancaka agar dapat melindungi 

dirinya sendiri apabila menemui kejahatan. 
 
Gambar 4.8 Awang memberikan nasehat kepada 

Sancaka (00:19:36 – 00:20:00) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber: DVD film Gundala, 2019 

 

Saat keduanya beristirahat, Awang mulai 

menceritakan masa lalunya. Ia mengatakan, 

“Dulu dipungut orang kaya tapi disiksa. Gua 
kabur. Jangan pernah percaya sama orang 

kaya, banyak yang jahat. Gua hampir mati.” 

Pengalaman buruk yang terjadi pada hidup 

Awang membuatnya tumbuh menjadi sosok 
remaja yang pantang menyerah, kuat dan tidak 

mudah percaya pada siapapun. Awang 

merupakan sosok pahlawan yang mampu 
memberikan pesan moral kepada Sancaka 

berdasarkan pengalaman yang pernah dialami 

dan berhasil dilewati. 

- Social Sacrifice – Pahlawan Birokrasi 
Penggambaran sosok pahlawan birokrasi 

yang pantang menyerah ditunjukkan melalui 

scene di mana Ridwan menyanggah pendapat 
dari dua anggota legislatif yang tidak berani 

menyetujui RUU tentang pelolosan injeksi 

penawar serum amoral. Ia berjuang melalui 
pendapatnya dengan mengatakan, “Saat ini 

ada generasi dipertaruhkan. Mungkin anak 

Anda, atau Anda, atau Anda pak ketua. Ini 



adalah kesempatan saya, dan saya percaya 

kesempatan kita semua untuk menebus dosa – 
dosa kita. Bukti bahwa kita manusia yang 

masih mempunyai hati nurani.” 

 
Gambar 4.9 Ridwan memperjuangkan pendapatnya 
untuk segera menyelamatkan generasi penerus dari 

serum amoral (01:29:51 – 01:30:42) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sumber: DVD film Gundala, 2019 
 

Sikap berani menghadapi tantangan dan 

pantang menyerah dari seorang Ridwan yang 

memperjuangkan injeksi penawar serum 
amoral sangat berpengaruh terhadap nasib 

rakyat yang akhirnya mendapatkan kejelasan 

dari pemerintah. 
- Physical Peri – Pahlawan Sipil—Pahlawan 

dengan Resiko Fisik yang Tidak Terikat oleh 

Tugas 

Representasi dari sikap pantang menyerah 
seorang pahlawan juga ditunjukkan pada 

scene di mana Sancaka dipercaya oleh Ridwan 

untuk menghentikan pendistribusian obat 
penawar racun yang telah tersebar di berbagai 

wilayah. Obat penawar serum amoral yang 

sebelumnya diperjuangkan oleh Ridwan 
ternyata mengandung racun berbahaya karena 

pabrik pembuat obat tersebut dinaungi oleh 

Pengkor. Saat berhadapan dengan Pengkor, 

Sancaka mengatakan, “Saya harus mencegah 
semua ini.” 

 
Gambar 4.10 Sancaka menggunakan kekuatan petirnya 
untuk menghancurkan injeksi penawar racun yang telah 

tersebar (01:49:15 – 01:49:54) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sumber: DVD film Gundala, 2019 

 

Setelah berhasil mengalahkan Pengkor dan 

anak buahnya, Sancaka melanjutkan aksinya 

dengan mengejar mobil distribusi obat 
penawar racun agar penyebarannya tidak 

semakin meluas. Ia sempat terjatuh karena 

kendaraannya ditembak oleh sopir mobil 

distribusi. Dengan bersusah payah untuk 

bangkit, akhirnya Sancaka berhasil 

menggunakan kekuatan petirnya untuk 
menghancurkan obat penawar serum amoral 

palsu yang sudah tersebar.  

c. Rela Berkorban 
- Social Sacrifice – Good Samaritan 

 Penggambaran sosok pahlawan dengan 

sub-tipe good samaritan ditunjukkan melalui 

tindakan pak Agung (teman sekaligus rekan 
kerja Sancaka) terhadap pencopet yang sedang 

dikejar oleh warga. Meskipun pak Agung 

mengetahui bahwa tindakan pencopet salah, ia 
tetap menjunjung tinggi rasa kemanusiaan 

dengan menolong pencopet tersebut dari 

amukan para warga dan membawanya ke 

kantor polisi. 
 

Gambar 4.11 Pak Agung membawa pencopet menuju 
kantor polisi (00:40:54 – 00:41:26) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: DVD film Gundala, 2019 
 

Selain melalui tindakan, Pak Agung pun 

menunjukkan sikap rela berkorbannya melalui 

sebuah nasehat kepada Sancaka, “Nggak ada 

gunanya hidup kalau nggak peduli dan cuma 
mikirin diri sendiri.” Tanpa memikirkan 

keputusannya yang beresiko, pak Agung tetap 

membawa pencopet tersebut menuju kantor 
polisi dengan menembus puluhan warga yang 

ikut mengincarnya. 

- Physical Peril – Pahlawan Sipil—Pahlawan 

dengan Resiko Fisik yang Tidak Terikat oleh 
Tugas 

Penggambaran sosok pahlawan dengan 

sub-tipe pahlawan sipil ditunjukkan melalui 
Sancaka yang menolong tetangganya (Wulan) 

dari ancaman preman. Preman tersebut 

mendobrak pintu rumah Wulan dan berusaha 
mencekiknya. Namun tidak lama kemudian 

aksi mereka gagal saat Sancaka datang. 

Preman tersebut langsung menyerang Sancaka 

menggunakan senjata tajam. Seseorang dapat 
dikatakan sebagai pahlawan yang memiliki 

sikap rela berkorban apabila ia bersedia 

membantu orang lain meskipun dapat 
membahayakan hidupnya sendiri. Dan hal 

tersebut tergambar dari sosok Sancaka yang 

rela mengorbankan keselamatan dirinya demi 

menolong Wulan dari serangan dua preman 
yang membawa senjata tajam. 



 
Gambar 4.12 Sancaka melawan preman yang membawa 

senjata tajam (00:42:03 – 00:42:30) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Sumber: DVD film Gundala, 2019 

 

Scene kedua yang menggambarkan 

pahlawan dengan sikap rela berkorban 
ditunjukkan melalui aksi Sancaka yang 

menyelamatkan warga pasar dari puluhan 

preman pengganggu. 
 

Gambar 4.13 Sancaka melawan para preman untuk 
melindungi warga pasar (00:53:35 – 00:54:53) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sumber: DVD film Gundala, 2019 

 

Sikap Sancaka yang rela berkorban 
menunjukkan bahwa dirinya merupakan 

penggambaran dari sosok pahlawan dengan 

sub-tipe pahlawan yang tidak terikat oleh 
tugas, yang berarti ia membantu warga pasar 

adalah atas kemauan dari dirinya sendiri dan 

bukan karena alasan tugas yang mengikatnya. 

Sancaka bahkan rela mengambil resiko 
dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri 

untuk melawan preman demi menyelamatkan 

hidup orang lain. 
d. Kesetiakawanan Sosial 

- Physical Peril – Pahlawan Sipil—Pahlawan 

dengan Resiko Fisik yang Tidak Terikat oleh 
Tugas 

Representasi dari sikap kesetiakawanan 

sosial ditunjukkan melalui scene di mana ayah 

Sancaka bersama para buruh kembali 
melakukan aksi demonstrasi ke pabrik 

tempatnya bekerja. Alasan ayah Sancaka 

kembali ke pabrik adalah untuk mencari dua 
rekan kerjanya yang belum kembali sejak 

diutus untuk berbicara dengan pemilik pabrik 

mengenai kesepakatan yang dibuat sebagai 

bentuk protes adanya ketidakadilan. Alasan 
tersebut dibuktikan dengan ibu Sancaka yang 

mengatakan, “Temen-temen bapak yang pergi 

ke pabrik untuk ngomong sama yang punya 
pabrik udah tiga hari belum pulang. Bapak 

sama rekan buruh lainnya pergi ke pabrik.” 

Namun sayangnya, saat ayah Sancaka 
berusaha menerobos puluhan penjaga 

keamanan, seorang buruh berkhianat (yang 

diduga sebagai utusan pemilik pabrik) dengan 
menusuk ayah Sancaka dengan senjata tajam. 

 
Gambar 4.14 Ayah Sancaka meninggal akibat diserang 

oleh seorang buruh pabrik yang mengkhianatinya 
(00:07:45 – 00:08:04) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: DVD film Gundala, 2019 

 

Tingginya rasa kesetiakawanan pada diri ayah 
Sancaka membuatnya berani mengabaikan 

resiko besar yang bisa terjadi. Keputusannya 

untuk menerobos puluhan penjaga keamanan 
untuk mencari keberadaan dua orang 

temannya merupakan bentuk nyata dari 

solidaritas. Ayah Sancaka bahkan berani 

mengabaikan keselamatan nyawanya demi 
memperjuangkan hak atas ketidakadilan 

terhadap dirinya dan buruh lain selama bekerja 

di pabrik. 
Scene kedua yang merepresentasikan 

sikap kesetiakawanan sosial dari seorang 

pahlawan dengan sub-tipe physical peril 
ditunjukkan melalui kemarahan Sancaka atas 

meninggalnya Pak Agung karena dibunuh 

oleh anak buah Pengkor. Keselamatan Wulan 

dan Tedi pun ikut terancam apabila Sancaka 
tidak ingin mengalah.  

 
Gambar 4.15 Pengkor mengancam untuk membunuh Pak 

Agung, Wulan dan Tedi (01:42:22 – 01:43:00) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sumber: DVD film Gundala, 2019 

 

Sancaka merasa tidak terima atas kekejaman 

Pengkor yang membunuh Pak Agung 

(seseorang yang selama ini bersamanya). 
Seketika Sancaka mengerahkan seluruh 

kekuatan petirnya untuk menyerang anak buah 

Pengkor agar melepas Wulan dan Tedi dari 
tawanannya. Dan dalam sekejap, Sancaka 

berhasil menjatuhkan seluruh lawannya. 



- Social Sacrifice – Good Samaritan 

Penggambaran sosok pahlawan dengan 
sub-tipe good samaritan ditunjukkan melalui 

Awang yang menyelamatkan Sancaka dari 

perundungan yang dilakukan oleh 
segerombolan anak. Setelah itu, Awang pun 

mengajarkan bela diri kepada Sancaka agar 

bisa melindungi diri sendiri. Pada saat 

keduanya berbincang, Awang mengatakan 
bahwa dirinya akan pergi ke Tenggara. 

Sancaka meminta agar Awang bisa membawa 

dirinya, namun Awang menolaknya.  
 

Gambar 4.16 Sancaka berlari mengejar kereta (00:21:37 

– 00:22:46) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: DVD film Gundala, 2019 

 

Sikap kesetiakawanan sosial terlihat pada diri 
Awang saat seketika ia tidak ingin 

meninggalkan Sancaka sendiri. Awang pun 

mengajak Sancaka untuk pergi bersamanya, 
meskipun pada akhirnya Sancaka tidak dapat 

mengejar laju kereta seperti yang dilakukan 

Awang. Awang adalah seorang pahlawan bagi 

Sancaka. Dengan segala pertolongan yang 
diberikan, ia mampu membentuk Sancaka 

menjadi seseorang yang kuat, pemberani dan 

setia kawan. 
 

Film adalah suatu media komunikasi massa 

yang sangat penting untuk mengkomunikasikan 

tentang suatu realita yang terjadi dalam kehiduan 
sehari-hari. Seperti halnya televisi siaran, tujuan 

khalayak menonton film terutama adalah ingin 

memperoleh hiburan. Akan tetapi dalam film dapat 
terkandung fungsi informatif maupun edukatif, 

bahkan persuasif. Hal ini pun sejalan dengan misi 

perfilman nasioanl sejak tahun 1979, bahwa selain 
sebagai media hiburan, film nasional dapat 

digunakan sebagai media edukasi untuk pembinaan 

generasi muda dalam rangka nation and character 

building (Elvinaro, Lukiati, & Siti, 2012).  
Film Gundala menceritakan tentang seorang 

pahlawan sipil yang menyelamatkan rakyat dari 

kejahatan seorang mafia kejam. Film ini tidak hanya 
menyuguhkan aksi heroik dari Sancaka yang 

menolong banyak orang tetapi juga terdapat nilai-

nilai yang dapat dipelajari oleh khalayak, salah 

satunya adalah nilai-nilai kepahlawanan. Penanaman 
nilai – nilai kepahlawanan dirasa sangat penting bagi 

generasi sekarang. Dan melalui superhero lah 

penanaman nilai kepahlawanan dianggap cukup 
efektif karena hampir di seluruh kalangan, terlebih 

anak kecil, menjadikan superhero sebagai role model 

di kehidupan mereka. 
Dalam penelitian ini, penulis telah 

menunjukkan bahwa sebuah film tidak hanya 

mampu menampilkan sesuatu yang dapat 

menghibur, tetapi film juga dapat memberikan pesan 
moral yang sekaligus mengedukasi para khalayak. 

Seperti Dominick yang menyebutkan tentang 

dampak komunikasi massa pada pengetahuan, 
persepsi dan sikap orang-orang. Media massa 

menjadi agen sosialisasi (penyebaran nilai-nilai) 

memainkan peranan penting dalam transmisi sikap, 

persepsi dan kepercayaan (Elvinaro, Lukiati, & Siti, 
2012). 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Perkembangan zaman telah merubah segala 

sesuatu menjadi mudah. Pada zaman dahulu, 

pembangunan karakter anak bangsa dilakukan 
dengan menggunakan cara atau media yang terbatas. 

Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, 

sebuah pesan moral dapat disampaikan dengan cepat 

dan mudah kepada khalayak. Penulis memilih film 
Gundala sebagai film yang tepat dalam 

merepresentasikan nilai moral, khususnya nilai-nilai 

kepahlawanan. 
Nilai-nilai kepahlawanan ditentukan 

berdasarkan adegan yang memuat aksi heroik 

dengan acuan penelitian Franco, Blau, dan Zimbardo 
mengenai 12 sub tipe heroisme berdasarkan resiko 

yang dihadapi, yaitu physical peril dan social 

sacrifice dengan pembagian pahlawan dengan resiko 

fisik yang tidak terikat oleh tugas, odds beater/ 
underdog, good samaritan dan pahlawan birokrasi. 

Karakter Sancaka sebagai tokoh utama yang tidak 

banyak berbicara namun selalu berhasil 
menyelamatkan orang lain dengan aksi heroiknya 

telah menunjukkan bahwa nilai kepahlawanan tidak 

hanya dapat ditunjukkan secara verbal, tetapi juga 

dapat ditunjukkan secara non verbal. Dan dari 
ketujuh nilai kepahlawanan yang telah jelaskan 

sebelumnya, terdapat empat nilai kepahlawanan 

yang paling menonjol di sepanjang adegan film 
Gundala, yaitu keberanian, pantang menyerah, rela 

berkorban, dan kesetiakawanan sosial. 

Film bukanlah suatu realitas yang benar-benar 
terjadi di masyarakat. Untuk itu penting bagi 

penonton agar selalu bersikap kritis dalam 

menanggapi isi cerita maupun pesan moral yang 

terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, penulis 
mengharapkan agar penonton dapat mengambil 

hikmah atau nilai-nilai positif dan tidak terpengaruh 

oleh nilai-nilai negatif yang disuguhkan dalam film. 
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