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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembahasan mengenai perempuan memang selalu mengundang 

ketertarikan, karena perempuan memiliki sosok yang indah dan mampu 

memikat hati seseorang.  Sejak zaman dahulu, perempuan ideal digambarkan 

sebagai sosok yang cantik, langsing, feminin, sopan, dan lemah lembut.  

Perempuan juga identik dengan sifat pemalu dan manja. Perempuan memiliki 

segala keindahan dan mempunyai daya tarik. Namun perempuan memiliki 

keterbatasan yakni perempuan sering dianggap selalu berada dibawah laki-laki.  

Dalam masyarakat, perempuan jarang ditampilkan sebagai orang yang 

berperan penting dalam ekonomi, politik, bahkan dalam hal kepemimpinan. 

Dalam kenyataannya ketidaksetaraan gender sejak lama dibentuk oleh dunia 

mengenai peran perempuan dalam wilayah domestik. Sosok perempuan 

sebagai pelengkap kaum pria serta pelampiasan nafsu seksual pria sering 

menjadi anggapan bagi kaum laki-laki.  

Banyak perbedaan sosok perempuan zaman dahulu dengan sekarang. 

Perempuan zaman dahulu cenderung memiliki kepribadian yang tertutup dan 

suka menyembunyikan diri didepan umum dikarenakan memiliki rasa percaya 

diri yang kurang. Sehingga para perempuan zaman dahulu lebih cenderung 

melakukan aktivitas di sekitaran rumah saja. Entah itu berkutat di dapur 

maupun mengerjakan pekerjaan rumah sambil menunggu ayah atau suami 



2 
 

pulang dari bekerja. Seakan-akan perempuan digambarkan penuh 

ketergantungan terhadap sosok laki-laki. 

Melihat pada zaman Kartini, bagaimana ia berperan untuk merubah total 

kenyataan perempuan yang lemah dan bodoh menjadi sosok perempuan yang 

tangguh dan mempunyai pendidikan tinggi. Pada masa itu Kartini menjadi 

patokan ideal perempuan dalam berperilaku. Berbeda halnya dengan sosok 

perempuan zaman sekarang yang sudah tampil berani di hadapan masyarakat 

luas. Perempuan dengan tampilan fashion yang update pada tren, dan status 

sosial serta gaya hidup yang lebih bervariasi. 

Dengan tampilan perempuan yang memikat di mata banyak orang, hal 

tersebut menjadikan perempuan sebagai ikon industrialisasi media yang dapat 

menghasilkan banyak keuntungan. Tuntutan perempuan untuk selalu hadir 

dalam setiap bisnis media pun meningkat pesat. Akibatnya peran media dalam 

membentuk image perempuan menjadi lebih dominan. Akting, mindset, 

karakter, gaya hidup dan berbagai tontonan yang disajikan oleh media kepada 

publik sudah menjadi bagian dari dari image  perempuan indonesia. 

Dalam ranah hiburan, para perempuan masa kini telah memiliki 

kebebasan untuk memilih media dan peran yang dianggap sesuai dengan 

representasi dirinya. Peran perempuan dalam industri periklanan masih 

menekankanimage sebagai ibu rumah tangga dan istri yang sayang keluarga, 

seperti dalam iklan bumbu dapur, iklan detergen ,iklan makanan/kudapan, 

bahkan iklan susu/obat pelangsing. Tidak hanya berperan dalam produk-

produk berbau domestik, sosok perempuan juga muncul dalam produk iklan 

Axe Deodorant yang merupakan produk laki-laki. Dalam penayangannya 
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model perempuan tampak berperan sebagai sosok berbeda, yakni lebih aktif, 

dinamis, percaya diri, dan menggoda.  

Tidak hanya dalam dunia periklanan tubuh perempuan sudah mulai 

diperjual-belikan. Dalam majalah pun sosok perempuan juga kerap 

memperlihatkan keindahan tubuhnya dan kecantikan wajahnya dalam balutan 

busana modern serta pose-pose yang seksi dan menggoda. Bagian-bagian tubuh 

tertentu sering digunakan sebagai alat menciptakan image suatu produk. 

Hampir setiap majalah, terdapat perempuan dengan busana yang terbilang 

berani dan menantang. Hadirnya model perempuan dalam majalah laki-laki 

semakin memperkuat daya jual majalah, seperti pada majalah playboy.  

Peran perempuan dalam dunia hiburan sering mempertontonkan 

kemolekan tubuh perempuan dengan memperlihatkan keerotisan gerakan serta 

pakaian yang ketat atau transparan. Sehingga, mampu menimbulkan kesan 

sensualitas pada diri perempuan untuk menarik mata lelaki agar terpengaruh 

untuk mengkonsumsi produk yang dikomersilkan.  

Tak jauh berbeda dengan media cetak dan periklanan, industri 

pertelevisian dan perfilman juga menyadari tingginya nilai jual pada sosok 

perempuan. sehingga dalam berkarya, tokoh perempuan selalu menjadi tokoh 

utama yang selalu ada. Perempuan dianggap sebagai sasaran empuk sebagai 

tambang emas dalam perindustrian film.  

Film merupakan salah satu bentuk komunikasi yang ingin disampaikan 

oleh pembuat film kepada khalayak masyarakat yang berupa audio (suara) dan 

visual (gambar). Film juga merupakan salah satu media massa yang 

mempunyai kekuatan dan kemampuan dalam menjangkau banyak segmen 



4 
 

sosial, karena film dianggap memenuhi kebutuhan dan selera masyarakat. 

Dianggap menarik, karena film disajikan sebagai perwujudan dari seluruh 

realitas kehidupan yang begitu luas dalam masyarakat dan berkembang 

menjadi komunikasi massa. Unsur visual dalam film juga mampu 

menumbuhkan imajinasi, ketegangan, ketakutan serta mempengaruhi pola pikir 

penonton. Unsur audio dalam film dapat menimbulkan emosional penonton 

yang seolah-olah ikut merasakan bagian dari film tersebut.  

Film di tanah air salah satunya berfungsi sebagai media hiburan. Sebuah 

film tampil dengan berbagai genre. Salah satunya film dengan genre horor. 

Film horor Indonesia semakin marak ditayangkan di bioskop-bioskop maupun 

dalam bentuk HardFile ( CD/DVD) dan SoftFile (download). Beberapa tahun 

ini dunia perfilman Indonesia kebanyakan memang diwarnai dengan cerita 

horor. Fokus tema horor bercerita tentang kematian, balas dendam, teror, darah 

dan dibumbui adegan-adegan seks serta percintaan. Film horor memiliki tujuan 

utama memberikan efek rasa takut, kejutan, serta ketegangan bagi penonton. 

Seiring dengan pergeseran nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, 

perkembangan film horor Indonesia tidak hanya menyuguhkan rasa takut dan 

menegangkan, akan tetapi juga menyuguhkan unsur sensualitas dengan 

mengeksploitasi tubuh perempuan. 

Penyajian cerita horor biasanya menampilkan hantu-hantu yang dekat 

terhadap kehidupan nyata manusia, seperti pocong ataupun kuntilanak salah 

satu hantu yang lebih banyak digunakan sebagai objek. Plot film horor 

umumnya sederhana, yakni bagaimana usaha manusia untuk melawan 

kekuatan jahat, balas dendam, dan berhubungan dengan hal-hal supranatural. 
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Perfilman horor sendiri tak pernah lepas dari sosok perempuan yang perannya 

identik dengan peran utama. Perempuan cenderung menjadi peran utama 

manusia hidup dan juga mati yang nantinya akan berperan sebagai hantu. 

Tak bisa dipugkiri jika film horor tanah air memang belum mempunyai 

kualitas yang dianggap layak tayang, namun justru banyak diminati penonton. 

Dari segi tema, jelas bahwa mengangkat horor, pasti akan menyajikan hal-hal 

mistis seperti melibatkan makhluk gaib. Kemudian seiring perkembangannya, 

film-film horor banyak peminatnya bukan karena dari ceritanya, akan tetapi 

horor dari adegan-adegan seks sebagai kombinasi yang mampu menarik minat 

penonton. Bumbu-bumbu seksualitas itulah yang menjadikan film horor di 

Indonesia mampu mempertahankan eksistensinya di tengah munculnya film-

film impor. 

Penggunaan perempuan sering diibaratkan sebagai sosok yang dapat 

menarik perhatian penonton, sehingga tidak heran bila perempuan selalu 

menjadi peran terpenting dalam film horor. Karena  sosok perempuan dalam 

film horor dapat menambah daya tarik penonton untuk menikmati setiap 

adegan, dialog, dan pesan dalam film horor. Pelibatan perempuan dalam film 

horor akan membuat film semakin sedap untuk dilihat. Adegan perempuan 

lebih dominan pada perannya yang suka mengumbar sebagian tubuh dan 

kemolekannya sebagai daya tarik, dengan mempertontonkan belahan dadanya, 

perut, dan adegan-adegan yang mengundang birahi para pria. Karena hal itulah 

penggunaan perempuan terutama dalam film horor menjadi wajib hukumnya 

agar film tersebut diminati masyarakat.  
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Dapat dilihat dari banyaknya judul film horor yang bermunculan semakin 

keluar dari konsep menyeramkan. Contohnya, Suster Keramas, Dendam 

Pocong Mupeng, Rintihan Kuntilanak Perawan, Tiran (Mati di Ranjang), Setan 

Tali Pocong Perawan, dll. Ditambah lagi aktris yang menjadi peran utama 

adalah artis-artis kontroversial. Melihat judul film dan pemain utama film, 

orang yang belum pernah menonton film tersebut pasti langsung mengetahui 

bahwa unsur seks pasti terkandung dalam film tersebut. Pemandangan tubuh 

perempuan dengan pakaian ketat, minim, tipis serta bahasa tubuh yang dibuat 

sangat seksi .  

Dengan mengeksploitasi perempuan dalam film, berkait erat dengan 

ideologi kapitalisme yang menempatkan perempuan sebagai salah satu alat 

produksi. Seharusnya perempuan dihadirkan secara seimbang dan tidak 

mengorbankan seksualitas untuk meraih popularitas demi dianggap di dunia 

perfilman.  

Peniliti memilih Film “Arwah Goyang Karawang” yang berdurasi 90 menit 

yang telah dinyatakan lulus sensor, mulai beredar pada tanggal 10 Februari 

2011 yang diproduksi oleh Sentra Mega Kreasi. Film ini menceritakan tentang 

persaingan antara dua penari jaipong erotis bernama Lilis ( Julia Perez ) dan 

Neneng ( Dewi Persik ). 

Film horor dewasa ini, mengisahkan tentang persaingan dua penari seksi 

Lilis dan Neneng dalam memperebutkan siapa yang pantas menjadi 

primadona di Pub Bintang Kejora. Lilis memutuskan kembali bergabung 

dalam grup Goyang karawang yang sempat membesarkan namanya setelah 

sekian lama berhenti karena menikah dengan Aji ( Erlando ). Kembalinya lilis 
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tidak disambut baik oleh penari lain yang bernama Neneng. Neneng merasa 

semenjak Lilis bergabung dengan grup tarinya, Ia dinomor duakan oleh Pak 

Awal ( Zulkarnaen ) karena dianggap Lilis mampu menghasilkan banyak 

keuntungan bagi Pub Bintang Kejora.  

Persaingan untuk memperebutkan siapa primadona sebenarnya dimulai. 

Neneng berusaha gelarnya tersebut tidak direbut oleh Lilis. Akan tetapi, Lilis 

tidak habis akal. Ia memadukan tari Jawa Barat tersebut dengan tari setengah 

telanjang ( erotis ) guna menarik perhatian para pengunjung yang rata-rata 

kaum adam tersebut. Neneng dan Lilis sering kali megumbar kemolekan 

tubuhnya saat menari diatas panggung untuk membuktikan siapa yang pantas 

menjadi primadona Pub Bintang Kejora tersebut. Hingga muncul beberapa 

keanehan yang terjadi akibat perubahan sikap Lilis saat menari. 

Dengan demikian, berkaitan dengan beberapa uraian di atas, maka disini 

peneliti tertarik untuk melakukan studi terhadap eksploitasi perempuan yang 

marak dalam perfilman Indonesia saat ini. Peneliti  juga melihat adanya 

bentuk-bentuk eksploitasi perempuan melalui adegan-adegan yang 

menonjolkan sensualitas dan seksualitas tubuh perempuan untuk dijadikan 

objek seks dan hiburan. Penggunaan pemain utama Julia Perez dan Dewi 

Persik membuat film ini penuh dengan adegan panas, sehingga film horor yang 

seharusnya menyeramkan dan menonjolkan sisi arwah/ hantu, tergeser menjadi 

penonjolan tubuh perempuan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut :  
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Berapa banyak durasi kemunculan adegan yang menggambarkan eksploitasi 

perempuan dalam film horor Arwah Goyang Karawang Jupe-Depe karya Helfi 

Kardit?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak durasi 

kemunculan eksploitasi perempuan dalam film horor Arwah Goyang Karawang 

Jupe-Depe karya Helfi Kardit. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi 

kajian ilmu komunikasi untuk lebih mengembangkan pengetahuan 

mengenai isi pesan eksploitasi melalui dialog, gerak tubuh, dan pakaian 

pada perempuan dalam film horor.  

2. Kegunaan Sosial 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran eksploitasi 

yang ditayangkan dalam film horor kepada masyarakat agar mengetahui 

dampak dari film horor yang menonjolkan sisi eksploitasi perempuan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi kaum 

perempuan untuk sadar dan bangkit dari situasi dan kondisi dimana 

perempuan berada dibawah tatanan laki-laki dalam bidang intelejensi 

maupun sosial. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Film Sebagai Medium Komunikasi Massa 

Menurut Carl I. Hovland, komunikasi adalah proses yang memungkinkn 

seseorang ( komunikator ) menyampaikan rangsangan ( biasanya lambang-

lambang verbal ) untuk mengubah perilaku orang lain ( komunikan ). 

Sedangkan menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses dimana 

suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan 

maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.1 

  Janowitz (1968) mengatakan definisi komunikasi massa yang berbunyi 

“ komunikasi massa terdiri atas lembaga dan teknik dari kelompok tertentu 

yang menggunakan alat teknologi ( pers, radio, film, dan sebagainya ) untuk 

menyebarkan konten simbolis kepada khalayak yang besar, heterogen, dan 

sangat tersebar”.2 

Komunikasi massa menurut Wilson (1989) adalah proses perbanyakan 

pesan dengan menggunakan saluran atau media pembagi yang dkenal sebagai 

media massa. Bentuk-bentuk komunikasi massa dapat dipilah menjadi dua, 

yakni : 

a. Media cetak-cetak terdiri dari buku, surat kabar dan majalah 

b. Media elektronik terdiri dari film, radio, televisi, dan rekaman 

musik .3 

Herbert Blumer (1939) mendefiniskan massa merupakan sejumlah 

khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim, dan tidak memiliki 

kepemimpinan atau organisasi formal. Ketergantungan antar massa menjadi 

                                                           
1 Winarni, Komunikasi Massa, Edisi Kedelapan, Kencana, Jakarta, 2003, Hal 2 
2 Dennis McQuail, Teori Komunikasi Massa, Eirlangga, Jakarta, 1991, Hal 62 
3 Winarni, Teori Komunikasi Massa, Edisi Kedelapan, Kencana, Jakarta, 2003 Hal 24 
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penyebab lahirnya media sebagai saluran yang mampu menyalurkan hasrat, 

gagasan, dan kepentingan masing-masing agar diketahui dan dipahami oleh 

orang lain.4 

Dengan demikian, media massa adalah; (1) tujuan, kebutuhan, atau 

penggunaan komunikasi tertentu; (2) teknologi untuk berkomunikasi kepada 

massa dengan adanya jarak; (3) bentuk-bentuk organisasi sosial yang 

menyediakan keahlian dan kerangka untuk mengatur produksi dan distribusi; 

(4) bentuk-bentuk peraturan dan kontrol.5 

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan 

pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen. 

Kelebihan media massa dibanding dengan komunikasi lain adalah ia bisa 

mengatasi hambatan ruang dan waktu.6 

Dalam buku “pengantar komunikasi massa” mengatakan fungsi 

komunikasi massa sebagai berikut7 : 

a. Fungsi Informasi 

Fungsi informasi merupakan fungsi yang paling pentingdalam 

komunikasi massa. Komponen paling penting untuk mengetahui 

fungsi informasi ini adalah berita-berita yang disajikan. Fakta-fakta 

yang ada di lapangan kemudian dituangkan dalam tulisan juga 

merupakan sebuah informasi. Dalam istilah jurnalistik, fakta-fakta 

tersebut disingkat dengan istilah 5W+1H 

(what,when,where,why,who,how). 

                                                           
4 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, PT Grafindo, Jakarta, 2007, Hal 22  
5 Dennis McQuail, Teori Komunikasi Massa, Eirlangga, Jakarta,1991, Hal 26 
6 Nurudin, Op.Cit, Hal 9 
7 ibid, Hal 66-93 
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b. Fungsi Hiburan 

Fungsi hiburan bagi sebuah media elektronik menduduki posisi yang 

paling tinggi. Masyarakat menjadikan televisi sebagai media hiburan 

sehari-hari. Televisi juga menjadi media perekat keintiman keluarga. 

c. Persuasi 

Fungsi persuasif dari komunikasi massa ini tidak kalah penting 

dengan informasi dan hiburan. Banyak bentuk tulisan yang kalau 

diperhatikan sekilas hanya sebuah informasi, tetapi jika diperhatikan 

lebih ternyata berfungsi sebagai persuasi. Contoh pada tulisan tajuk 

rencana, surat pembaca, dan artikel 

d. Transmisi Budaya 

Transmisi budaya adalah salah satu fungsi komunikasi massa yang 

paling luas, meskipun paling sedikit diperbincangkan. Transmisi 

budaya tak dapat dilelakkan selalu hadir untuk berbagai bentuk 

komunikasi yang mempunyai dampak terhadap penerimaan individu. 

e. Mendorong Kohesi Sosial 

Kohesi yang dimaksud adalah penyatuan. Artinya, media massa 

mendorong masyarakat untuk bersatu. 

f. Pengawasan 

Bagi Laswell, komunikasi massa memiliki fungsi pengawasan. 

Artinya menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi 

mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. 
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g. Korelasi 

Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi menghubungkan 

bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. 

Erat kaitannya dengan peran media massa sebagai penghubung antar 

berbagai komponen masyarakat. 

h. Pewarisan Sosial 

Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai seorang pendidik, baik 

yang menyangkut pendidikan formal maupun informal yang mencoba 

meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, 

pranata, etika dari satu generasi ke generasi selanjutnya. 

i. Fungsi Melawan Kekuasaan dan Kekuatan represif 

Dalam kurun waktu yang lama, komunikasi dipahami secara linear 

dalam memerankan fungsi-fusngsi klasik seperti yang diungkapkan 

sebelumnya. Komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk 

melawan kekuasaan dan kekuatan represif 

j.    Menggugat Hubungan Trikotomi 

Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak belakang antara 

tiga pihak. Dalam kajian komunikasi, 3 pihak tersebut adalah 

pemerintah, pers, dan masyarakat. Ketiga pihak ini dianggap tidak 

pernah mencapai kata sepakat karena perbedaan kepentingan masing-

masing. 

Media massa mempunyai peran yang sangat besar dalam membangun 

masyarakat karena sangat potensial untuk membangun opini publik. Hadirnya 

media massa mampu menarik dan mengarahkan perhatian publik dan  mampu 
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mempengaruhi khalayak luas, menanamkan sikap, dan nilai pada individu 

dalam masyarakat. Media massa dapat membuat khalayak mengikuti pesan-

pesan yang disampaikan.  

Demikian halnya dengan film yang merupakan media efektif dalam 

menyampaikan pesan. Dalam perspektif komunikasi massa, film dimaknai 

sebagai penyampai pesan-pesan yang dalam prosesnya akan menimbulkan 

efek bagi audiensnya, antara lain efek kognitif yang menyebabkan perubahan 

pada tingkat pengetahuan, efek afektif yang menyebabkan perubahan pada 

sikap, efek konatif yang menyebabkan perubahan pada perilaku dan efek 

perubahan sosial. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1992 tentang 

perfilman, Bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa yang disebut dengan film 

adalah karya cipta seni dan budaya yang meupakan media komunikasi massa 

pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam 

pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan atau bahan hasil penemuan 

teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses 

kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, 

yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi 

mekanik, elektronik, dan atau lainnya.8 

Film merupakan media komunikasi massa yang digemari masyarakat, hal 

tersebut dikarenakan sifat dari film dapat menceritakan sebuah cerita yang 

bersifat fiksi maupun non fiksi dengan dilengkapi audio dan visual. Sehingga 

penonton dapat dengan mudah mengikuti jalan ceritanya, karena sifat film 

                                                           
8 Heru Efendi, industri Perfilman Indonesia Sebuah kajian,Eirlangga, Jakarta, 2008, Hal 63 
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yang begitu mudah dan kuat dalam menyampaikan pesan terhadap penonton 

yang multikultur. 

Pesan dalam komunikasi massa ditujukan untuk semua orang yang 

terjangkau oleh peristiwa komunikasi tersebut. Untuk itu karakteristik pesan 

dari komunikasi massa bersifat umum, sehingga pesan dapat diketahui oleh 

setiap orang. Siapa saja dapat menangkap pesan tersebut. 

Sebagai salah satu bentuk komunikasi massa, film memiliki kekuatan 

kompleks. Sebagai medium atau suatu cara untuk berkomunikasi, dalam 

sebuah film ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada penonton. Cara 

berkomunkasi film adalah cara bertutur. Ada tema, tokoh, cerita, secara audio 

vidual, yang pada akhirnya mengkomunikasikan suatu pesan secara dramatik.  

E. 2 Film Sebagai Industri  

Film merupakan salah satu alat media komunikasi massa yang terbentuk 

dengan penyampaian pesan melalui gambar bergerak yang dihasilkan dari 

pemanfaatan teknologi kamera, pencahayaan, warna, dan suara. Unsur 

tersebut dibuat dengan latar belakang alur cerita yang mengandung pesan 

yang akan disampaikan oleh sutradara. Pesan tersebut disampaikan sutradara 

melalui gambar, dialog, suara, warna, sudut pengambilan, dan musik. 

Penemuan film adalah hasil dari perkembangan ide fotografi. Foto objek 

yang bergerak harus diikuti dengan alat untuk menampilkan foto-foto. Jika 

bingkai foto digerakkan dengan kecepatan 1/24 detik dari 24 bingkai, maka 

orang-orang akan melihat mereka sebagai gambar yang benar-benar bergerak. 

Proses ini melibatkan enam orang, diantaranya Ettienne Jules Marey, Edward 
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Muybridge, Thomas Edison, William K.L Dickson, Auguste dan Louis 

Lumiere.9 

Dalam Undang-Undang perfilman No 8 Tahun 1992, dikenal dengan 

istilah film dan perfilman yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1, film 

didefiniskan sebagai kaya cipta seni dan budaya yang meupakan media 

komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas 

sinematografi yang direkan dengan alat pita seluloid, pita video, piringan 

video, dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, 

jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses 

lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan atau 

ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan atau lainnya. 

Sedangkan pasal 1 ayat 2 memberikan definisi perfilman sebagai berikut : 

seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, 

pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukkan, dan atau penayangan 

film.10  

Dalam konteks Indonesia, UU perfilman No 8/1992 pasal 18, bidang 

usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi perfilman menyebut 

“teknologi” dengan “usaha jasa teknik film” yang meliputi (a) studio 

pengambilan gambar; (b) sarana pembuata film; (c) Laboraturium pengolahan 

film; (d) sarana penyuntingan gambar; (e) sarana pengisian suara film; (f) 

sarana pemberian teks film; (g) sarana pencetakan dan penggandaan film; (h) 

sarana lainnya yang mendukung pembuatan film11. 

                                                           
9 Stanley J. Baran,pengantar Komunikasi Massa,Salemba Humanika, Jakarta, 2011, Hal 199 
10 Heru Effendy, Loc. Cit. 
11 Ibid, Hal 69 
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Film berperan penting sebagai industri hiburan yang sangat digemari oleh 

masyarakat luas. Dennis mcQuail yang dikenal sebagai ilmuwan komunikasi 

mengatakan media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang 

menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa, serta menghidupkan industri 

lain yang terkait; media massa juga merupakan industri tersendiri yang 

memiliki peraturan atau regulasi dan norma-norma yang menghubungkan 

institusi tersebut dengan masyarakat atau institusi sosial lainnya.12   

film berkembang ke seluruh dunia sebagai industri. Industri film di AS 

menjadi sumber hiburan utama selama beberapa dekade. Hollywood menjadi 

pusat industri film di AS. Film Indonesia kini mulai bergerak ke era industri. 

Mulai banyak produser film yang membuat film untuk tujuan komersil, 

menciptakan pasar, menggunakan tenaga profesional, dan metode 

profesional.  

Film di Indonesia mulai memasuki era industri pada 1940. Saat itu 

terdapat enam perusahaan film. Keenam perusahaan film itu adalah Java 

Industrial Film, Tan’s Film Coy, Populair’s Film Coy, Oriental Film Coy, 

Union Film, dan Star Film Coy. 13 

Industri film Indonesia surut pada masa kemerdekaan, pada masa 

pendudukan Jepang, serta masa Demokrasi terpimpin. Industri film Indonesia 

bangkit kembali pada pertengahan 1970-an hingga pertengahan 1980-an, 

masa yang sering disebut paling produktif dalam industri film Indonesia. 

Tahun 1980-an bisa disebut puncak industri film Indonesia. Tahun 1990-an, 

                                                           
12 Nurudin,Pengantar Komunikasi Massa, PT Grafindo, Jakarta, 2007, Hal 34-35 
13 xa.yimg.com/kq/groups/23363478/2011951131/name/buku, Ekonomi Media,Hal 85 diakses 

pada 22 Desember 2014 pukul 00.00 WIB 
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industri film Indonesia seolah mati suri. Industri film Indonesia  menggeliat 

kembali pada tahun 2000-an.14 

Industri film memperoleh revenue dari audience melalui berbagai 

teknologi atau cara, seperti penjualan tiket (bioskop), home video, distribusi 

internasional, pay-per-view. Film Indonesia umumnya mengandalkan 

penonton sebagai pasar. Untuk meraih penonton, film Indonesia hanya 

memanfaatkan beberapa teknologi: penjualan tiket bioskop, DVD/VCD.  

Beberapa perusaahan film di Indonesia merupakan perusahaan besar. 

Produsen utama dalam industri film di Indonesia antara lain Rexinema, 

Kharisma Starvision, SinemArt Pictures, Maxima, dan Multivision Plus. 

Multivision Plus dimiliki oleh raja sinetron Raam Punjabi.  

Industri film mengarah pada teori Ekonomi Media. Menurut McQuail, 

faktor ekonomi malah menjadi faktor penentu dalam mempengaruhi seluruh 

perilaku media massa modern. Faktor pasar bebas dalam seluruh proses 

komunikasi massa memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam 

membentuk faktor persaingan. Tuntutan ekonomi kini menjadi pertimbangan 

bagaimana media massa kontemporer dibentuk dan dikelola. 15 

Ada tiga konsep pokok dalam ekonomi: sumber (segala sesuatu 

yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa), produksi (penciptaan 

barang dan jasa untuk konsumsi), serta konsumsi (penggunaan barang dan 

jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan). terdapat tiga konsep pokok 

ekonomi media: sumber ekonomi (sumber daya manusia, kamera, video tape, 

dll), produksi (proses produksi media cetak, media elektronik, film, rekaman, 

                                                           
14 Ibid, Hal 85 
15 xa.yimg.com/kq/groups/23363478/2011951131/name/buku, diakses pada 29 Januari 2015 Pukul 

23.00 
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buku, dll), konsumsi (konsumen atau pasar). Ruang lingkup teoretis meliputi 

konsep-konsep dasar ekonomi (pasar, sistem ekonomi, dll), regulasi, 

kompetisi, kepemilikan, teknologi, serta riset. Ruang lingkup praktis meliputi 

ekonomi industri televisi siaran, radio siaran, televisi berlangganan (televisi 

kabel, televisi satelit), koran, majalah, buku, media online atau internet,  film, 

rekaman, periklanan, dan public relations.16 

Sebagai institusi ekonomi, media tentu mempunyai pasar. Pasar 

adalah target atau sasaran dari produk, baik barang ataupun jasa, yang 

dihasilkan oleh media. Menurut Picard dan McQuail, industri media itu unik 

karena memiliki pasar ganda: khalayak (audience) dan pengiklan. Media 

dalam operasinya membidik khalayak dan pengiklan. Media memasarkan 

produk bagi khalayak dan pengiklan. Industri perfilman menayangkan film 

horor kontroversial agar ditonton oleh penonton dan agar pengiklan 

memasang iklan pada film tersebut.17 

Dalam ekonomi media, selain pasar indutri sangat erar kaitannya dengan 

sistem kapitalisme di dalamnya. Menurut Bottomore (1983: 64-67), 

kapitalisme merupakan seb uah istilah yang mengacu pada sebuah cara 

produksi dimana modal (kapital) dan bermacam bentuknya merupakan alat 

utama dalam produksi. 18Modal ini dapat berbentuk uang atau kepercayaan 

untuk membeli kekuatan tenaga kerja dan material untuk produksi.  

Sebagai sebuah cara produksi, kapitalisme mempunyai beberapa 

karakteristik, antara lain : (1) produksi dilakukan oleh produsernya untuk 

                                                           
16 16 xa.yimg.com/kq/groups/23363478/2011951131/name/buku, diakses pada 29 Januari 2015 

Pukul 23.00 
17 ibid 
18 Sunarto, Televisi, Kekerasan, & perempuan. Kompas media Nusantara. Jakarta. 2009. Hal 44 
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FILM 

dijual, bukannya digunakan sendiri; (2) adanya sebuah pasar dimana kekuatan 

dimana kekuatan tenaga kerja dijual dan dibeli melalui  cara pertukaran dalam 

bentuk upah uang selama periode waktu tertentu untuk suatu jenis pekerjaan 

tertentu; (3) pertukaran dilakukan terutama dengan menggunakan alat tukar 

uang; (4) kapitalis atau agen manajerial mengontrol proses produksi dan 

tenaga kerja dalan proses tersebut;(5) kontrol dalam keputusan finansial; dan 

(6) kompetisi diantara sesama kapitalis pada proses tenaga kerja dan struktur 

finansial.19 

E.2.1 Unsur-Unsur Pembentukan Film 

Film berfungsi sebagai hiburan bagi penonton. Untuk memahami 

sebuah film tidak terlepas dari unsur-unsur pembentuk film. Film secara 

umum dapat dibagi menjadi dua unsur pembentuk, yaitu unsur naratif dan 

unsur sinematik20.  

Bagan 1 

 

 

 

 

        Sumber : Memahami Film (Himawan Prasetya:2008) 

Menurut konsep diatas maka dalam unsur naratif berhubungan dengan 

aspek cerita atau tema film. Setiap film cerita tidak lepas dari unsur naratif. 

Setiap cerita pasti memiliki tokoh/karakter, intrik, plot, ketegangan, konflik, 

milieu ( Local Colour ) serta lainnya. 

                                                           
19 Ibid, Hal 44 
20 Himawan Prasista, Memahami Film,Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2008, Hal 1 

Unsur Unsur 
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Sedangkan dalam unsur sinematik merupakan aspek-aspek teknis dalam 

sebuah prosuksi film. Mise-en-scene memiliki empat elemen pokok, yaitu : 

tata cahaya, make-up dan kostum, serta akting dan pergerakan pemain. 

Sinematografi adalah perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta 

hububngan kamera dengan objek yang diambil. Editing adalah transisi 

sebuah gambar ke gambar lainnya. Sedangkan suara adalah segala hal 

sdalam film yang mampu kita tangkap melalui indera pendengaran. Seluruh 

unsur sinematik tersebutsaling terkait, mengisi, serta berkesinambungan satu 

sama lain untuk membentuk unsur sinematik secara keseluruhan.21 

E.2.2 Jenis-Jenis Film 

Dalam dunia perfilman terdapat jenis-jenis film secara umum yang 

pembagiannya berdasarkan dengan naratif (cerita) dan non-naratif (non 

cerita ). Jenis-jenis film tersebut, terdiri dari22 : 

a. Film dokumenter 

Film dokumeter berhubungan dengan orang-orang, tokoh, 

peristiwa, dan lokasi yang nyata. Film dokumenter tidak 

menciptakan suatu peristiwa atau kejadian namun merekam 

peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi atau otentik. Tiak seperti 

film fiksi, film dokumenter tidak memiliki plot namun memiliki 

struktur yang umumnya didasarkan oleh tema atau argumen dari 

sineasnya. Film dokumenter juga tidak memiliki tokoh protagonis 

dan antagoni, konflik, serta penyelesaian seperti halnya film fiksi. 

Struktur bertutur film dokumenter umumnya sederhana dengan 

                                                           
21 Ibid, Hal 2 
22 Ibid,Hal 4-8 
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tujuan agar memudahkan penonton untuk memahami dan 

mempercayai fakta-fakta yang disajikan. 

b. Film Fiksi 

Film fiksi sering menggunakan cerita rekaan diluar kejadian 

nyata serta memiliki konsep adegan yang telah dirancang sejak 

awal. Struktur cerita film juga terikat hukum kausalitas. Cerita 

memiliki karakter protagonis dan antagonis, masalah dan konflik, 

penutupan, serta pola pengembangan cerita yang jelas. 

c. Film Eksperimental 

Film eksperimen merupakan jenis film yang sangat berbeda 

dengan dua jenis film lainnya. Para sineas eksperimental umumnya 

bekerja diluar industri film utama dan bekerja pada studio 

independen atau perorangan. Film eksperimentak tidak memiliki 

plot namun tetap memiliki struktur. Strukturnya juga sangat 

dipengaruhi oleh insting sineas seperti gagasan, ide, emosi, serta 

pengalaman batin. 

E. 3 Jenis-Jenis Genre Sebagai Karakter dalam Film 

Genre film adalah bentuk, kategori atau klasifikasi tertentu dari beberapa 

film yang memiliki kesamaan bentuk, latar, tema, suasana dan lainnya.23 

Genre dapat diartikan sebagai jenis atau klasifikasi dari sekelompok film 

yang memiliki karakter atau pola sama (khas) seperti setting, isi, dan subyek 

cerita, tema struktur cerita, aksi atau peristiwa, periode, gaya, situasi, ikon, 

mood, serta karakter. 

                                                           
23 http://id.wikipedia.org/wiki/Genre_film diakses pada tanggal 29 November 2013 

http://id.wikipedia.org/wiki/Genre_film
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Dari klasifikasi tersebut, dapat dihasilkan genre-genre film populer 

seperti aksi, petualangan, drama, komedi, horor, western, film noir, roman, 

dan sebagainya. Genre juga merupakan kategori semiotik karena didalamnya 

terdapat kode-kode dan konvensi-konvensi yang dimiliki oleh film-film 

dalam sebuah genre yang sama, misalnya unsur-unsur seperti lokasi, gaya, 

dan mis en scene (artikulasi ruang semantik atau rangkaian penataan 

performer yang tujuannya untuk menimbulkan efek dramatis tertentu)24. 

 Genre juga dapat membantu kita dalam memilih film-film tersebut sesuai 

dengan spesifikasinya. Industri film sendiri menggunakan genre sebagai 

strategi marketing. Genre apa yang saat ini menjadi tren, menjadi tolak ukur 

film yang akan diproduksi. Selain untuk klasifikasi, genre juga dapat 

berfungsi sebagai antisipasi penonton terhadap film yang akan ditonton. Jika 

seorang penonton telah memutuskan untuk melihat sebuah film bergenre 

tertentu, maka sebelumnya ia telah mendapatkan gambaran umum 

dikepalanya tentang film apa yang ia tonton. Dengan kata lain film mampu 

mengeksploitasi pengharapan-pengharapan yang membawa kita pada suasana 

hati yang kita harapkan dengan cepat. Berikut adalah klasifikasi genre pada 

film25 : 

a. Film Aksi 

Film aksi berhubungan dengan adegan-adegan seru, 

menegangkan, berbahaya, nonstop dengan cerita tempo yang 

cepat. Film-film aksi ini umumnyalebih pada aksi kekerasan fisik, 

tembak-menembak,ddan lain-lain. 

                                                           
24 Himawan Prasista, Memahami Film,Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2008,Hal 9 
25 Ibid, Hal 10-20 
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Contoh : The Raid 

b. Film Drama 

Film drama pada umumnya berhubungan dengan tema, cerita, 

setting, serta suasana yang memotret kehidupan nyata. Konflik bisa 

dipicu oleh lingkungan, diri sendiri, maupun alam. Film ini 

bertujuan untuk membawa penonton pada alur ceritanya 

sehinggapenonton mampu merasakan apa yang dirasakan oleh 

tokoh dalam cerita. 

Contoh : Titanic 

c.  Film Epik Sejarah 

Genre ini umumnya mengambil tema periode masa silam (sejarah) 

dengan latar sebuah pekerjaan, peristiwa, atau tokoh besar yang 

menjadi mitos, legenda, biblikal. Film berskala besar ini sering kali 

menggunakan setting mewah dan megah, ratusan hingga ribuan 

figuran, variasi kostum dengan aksesori unik serta variasi 

perlengkapan perang seperti pedang, tameng, tombak, dan 

sebagainya. 

 Contoh : The Palace Of Seondok 

d. Film Fantasi 

Film fantasi berhubungan dengan tema, peristiwa, atau karakter 

yang tidak nyata, film fantasi berhubungan dengan unsur magic, 

mitos, negeri dongeng, imajinasi, halusinasi, serta alam mimpi 

 Contoh : Sleeping Beauty 
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e. Film Fiksi Ilmiah 

Film fiksi ilmiah berhubungan dengan masa depan, perjalanan 

angkasa luar, percobaan ilmiah, penjelajahan waktu, Invasi, atau 

kehancuran bumi. Fiksi ilmiah seringkali berhubungan dengan 

teknologi serta kekuatan yang berada di jangkauan teknologi masa 

kini. Film fiksi ilmiah berhubungan dengan karakter non manusia 

atau artfisial, seperti makhluk asing, robot, monster, hewan pura, 

dan sebagainya. 

 Contoh : CJ7 

f. Film Horor 

Film horor memiliki tujuan utama memberikan efek rasa takut, 

kejutan serta teror yang mendalam bagi penontonnya. Film horor 

umumnya sederhana, yaitu bagaimana manusia untuk melawan 

kekuatan jahat dan biasanya berhubungan dengan dimensi 

supranatural atau sisi gelap manusia 

 Contoh : Arwah Goyang Karawang 

g. Film Komedi 

Komedi adalah jenis film yang tujuannya adalah untuk memancing 

tawa penontonnya. Film komedia biasanya berupa drama ringan 

yang melebih-lebihkan aksi, situasi, bahasa, hingga karakternya. 

Film komedi juga biasanya berakhir happy ending. 

 Contoh : Cinta Dalam Kardus 
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h. Film Kriminal dan gangstar 

 Film yang berhubungan dengan aksi-aksi kriminal seperti 

perampokan, perampokan bank, pencurian, pemerasan, perjudian, 

pembunuhan, dan sebagainya. Ciri khasnya dengan tongkat 

pemukul, senjata, maupun bom. Genre ini mengambil latar kota 

besar dengan penduduk padat. 

Contoh : The Green Street Holigans 

i. Film Musikal 

Genre musikal adalah film yang mengkombinasikan unsur musik, 

lagu, tari (dansa), serta gerak (koreografi). Lagu-lagu dan tarian 

biasanya mendominasisepanjang film dan biasanya menyatu 

dengan cerita. 

Contoh : Dream High 

j. Film Petualangan 

Film yang selalu menyajikan panorama dan eksotis seperti hutan 

rimba, pegunungan, savana, gurun pasir, lautan, serta pulau 

terpencil. Plot film umumnya seputar pencarian sesuatu yang 

bernilai sepertiharta karun, artefak, kota yang hilang, dan 

sebagainya. 

 Contoh : Sangtum 

k. Film perang 

 Genre perang mengangkat tema kengerianserta teror yang 

ditimbulkan oleh aksi perang. Film-film perang umumnya 

menampilkan adegan pertempuran seru baik di darat, laut, maupun 
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udara. Film perang biasanya memperlihatkan kegigihan, 

perjuangan, fan pengorbanan, serta tentara dalam melawan musuh-

musuh mereka. 

  Contoh : Black Hawk Dawn 

l. Film Western 

  Western ialah sebuah genre orisinil milik Amerika.tema film 

western umumnya seputar konflik antara pihak baik dan pihak 

jahat. Setting sering kali menampilkan kota kecil, bar, padang 

gersang, sungai, rel kereta api, dan sebagainya. Western juga 

memiliki karakter yang khas yakni koboi, indian, sheriff, dan 

sebagainya. 

 Contoh : High Noon  

E.4 Film Horor 

Film horor adalah film yang berusaha untuk memancing emosi berupa 

ketakutan dan rasa ngeri dari penontonnya. Alur ceritanya sering melibatkan 

tema-tema kematian, supranatural, atau penyakit mental. Setiap kisah film 

horor selalu disertai dengan tokoh antagonis. 

Menurut Charles Derry (1977) didalam bukunya yang berjudul Dark 

Dreams : A Psychological History of The Modern Horror Film membagi film 

horor menjadi 3 jenis yaitu26 : 

- Horror of Personality 

                                                           
26 Jurnal Dewi Nurul Karina, Adegan Erotis Pada film horor,Universitas Muhammadiyah, Malang, 

2014, Hal 20-21, diakses pada tanggal 24 November 2014 
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Yaitu jenis film horor yang sudah tidak lagi menokohkan karakter-

karakter mistik sebagai sumber horornya, horor jenis ini tidak laki 

menampilkan monster atau arwah yang mengganggu kehidupan manusia 

tetapi lebih menekankan pada sosok manusia normal yang biasa saja dan 

akan terlihat karakter aslinya ketika memasuki akhir cerita.  

Contoh film : psikopat 

- Horror of Armagedon 

Yaitu jenis film horor yang mengambil kisah dari kitab atau mitologi suci 

mengenai hari kiamat. Film seperti ini lebih mengisahkan antara bahaya 

serangan yang dilakukan planet lain yang memiliki teknologi lebih maju 

daripada manusia. Bisa juga mengenai serangan virus yang tidak dapat 

terkontrol oleh teknologi manusia saat ini. 

Contoh film : Alien atau Zombie 

- Horror of the Demonic 

Film horor jenis ini menceritakan tentang keadaan dunia yang buruk 

akibat adanya kuasa setan yang selalu mengancam kehidupan manusia. 

Kuasa setan/kejahatan bisa berupa penampakan spiritual, sihir, dan setan. 

Biasanya bercerita tentang balas dendam, kerasukan, perusakan tokoh 

yang suci, tekanan pada simbol agama. 

Contoh film : Arwah Goyang Karawang 

Film Arwah Goyang karawang termasuk film horor jenis Demonic. 

Karena film ini menceritakan adanya pembalasan dendam Arwah penari 

Karawang yang bernama Lilis terhadap saudara kembarnya Lela yang sudah 

membunuh serta menyamar sebagai dirinya. 
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E.5   Perempuan Dalam Film 

Weber (1947) menggunakan konsep ini untuk menunjukkan sebuah 

sistem pemerintah dimana laki-laki mengendalikan masyarakat melalui posisi 

mereka sebagai kepala keluarga.27 Goldthorpe (1983) berpendapat bahwa 

perempuan dapat diabaikan dalam analisis kelas karena posisi mereka 

ditentukan oleh laki-laki dengan siapa mereka hidup, baik suami atau ayah 

mereka. Ia berpendapat bahwa perempuan tidak membawa sumber daya  

apapun yang penting bagi keluarga sehingga tidak perlu diperhitungkan.28 

Sistem Patriarki memiliki enam struktur, yaitu mode produksi patriarki 

yang menjelaskan pekerjaan rumah tangga perempuan diambil alih oleh 

suami mereka atau orang-orang yang tinggal bersama mereka; relasi patriarki 

dengan upah menjelaskan di dalam pekerjaan dengan gaji melarang 

perempuan masuk kedalam jenis pekerjaan yang lebih baik dan memisahkan 

mereka ke dalam pekerjaan yang lebih buruk yang menganggap mereka 

kurang terampil; relasi patriarki dalam negara menjelaskan bahwa negara juga 

kapitalis dan rasialis. Sebagai arena perjuangan dan bukan sebagai entitas 

monolitis, negara mimiliki bias sisitematis terhadap kepentingan patriarki 

yang tampak dalam kebijakan dan tindakannya; kekerasan laki-laki terhadap 

perempuan  rutin dialami perempuan. Kekerasan laki-laki dimaafkan dan 

disahkan oleh penolakan negara untuk campur tangan melawan kekerasan 

tersebut kecuali praktik pemerkosaan, KDRT, pelecehan seksual,dll; relasi 

patriarki dalam seksualitas menjelaskan heteroseksualitas yang wajib dan 

strandar ganda seksual;lembaga budaya patriarki menjelaskan lembaga yang 

                                                           
27 Walby,Sylvia, Teorisasi Patriarki. Jalasutra. Yogyakarta.1990. Hal 27 
28 Ibid, Hal 12 
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menciptakan representasi perempuan dari pandangan patriarki seperti agama, 

pendidikan, dan media.29   

Media massa berperan penting dalam pembentukan opini publik. Media 

massa dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu, juga 

pesan-pesan dalam kaitannya dengan isu ponografi dan kebebasan 

berekspresi. Masyarakat yang sebagian masih ada digolongan patriarkis 

dengan laki-laki memiliki nilai dominan akan tergambar dalam liputan media 

massa yang hidup didalamnya30. 

Pembahasan mengenai aliran feminisme untuk mengidentifikasi 

ideologi jender dominan ini difokuskan pada feminisme sosialis yang sesuai 

dengan pemikiran ini. Feminisme sosialis ini melihat eksploitasi terhadap 

perempuan disebabkan saling keterkaitan antara kapitalisme dan patriarkisme. 

Paham feminisme ini dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx mengenai sifat 

manusia, teori ekonomi, teori masyarakat, dan teori politik. Menurut Karl 

Marx, manusia disebut sebagai manusia dikarenakan kemampuannya 

menghasilkan alat dan memenusi semua kebutuhan dasarnya.31 

Citra diri perempuan pun sebenarnya dikonstruksikan sendiri oleh 

masyarakat. Bagaimana perempuan memiliki tubuh yang seksi, wajah yang 

cantik, kulit yang halus dan bersih, rambut panjang lurus, semua itu telah 

menjadi image yang melekat pada diri seorang perempuan. Sehingga wajar 

perempuan dijadikan sebagai icon di berbagai media massa. Inilah yang 

                                                           
29 Walby,Sylvia, Teorisasi Patriarki. Jalasutra. Yogyakarta.1990. Hal 29-30 
30 Ahmad Junaidi,PORNO!:Feminisme, Seksualitas, dan Pornografi di Media,PT Grasindo, 

Jakarta,2012, Hal 9 
31 Sunarto. Televisi, Kekerasan&Perempuan. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta.2009 Hal 36 
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dimanfaatkan oleh berbagai media dan industri hiburan yaitu industrti 

perfilman. 

Dalam dunia perfilman, peran perempuan sebagai sineas tidak lebih 

banyak daripada sineas pria. Menurut David Hanan, seorang periset, ia 

menyoroti mengapa di Indonesia tidak banyak perempuan yang muncul 

dalam dunia film. Kalaupun muncul, pasti perempuan memiliki jaringan dari 

suami atau saudara yang sudah terlebih dahulu masuk ke dunia film. Selain 

itu, dalam menghubungkan kajian perempuan film di Indonesia, masih 

dijumpai beberapa stereotype mengenai keterlibatan perempuan merupakan 

objek tatapan laki-laki. sehingga peran perempuan dalam film dianggap 

sebagai perpanjangan tangan laki-laki.32 Sebut saja Djenar Mesa Ayu yang 

memiliki seorang ayah sutradara yaitu Siuman Djaja. Sama halnya juga 

dengan Kamila Andini, putri dari sutradara Garin Nugroho. Hal ini 

menguatkan bahwa eksistensi sutrdara perempuan masih belum diakui 

sepenuhnya.  

Dalam perennya sebagai aktris/pemain film, perempuan cenderung 

digunakan sebagai nilai jual yang paling utama untuk menarik penonton. 

Akting perempuan cenderung memunculkan daya tarik sebagai suatu simbol 

yang memberikan daya tarik bagi yang melihatnya. Kecantikan perempuan 

dipersembahkan kepada laki-laki melalui sentuhan, rabaan, pandangan, 

ciuman dan sebagainya. 

Di masyarakat yang kapitalis, proses eksploitasi senantiasa melahirkan 

penindasan karena ketidakberdayaan pihak yang dieksploitasi. Dalam bidang 

                                                           
32 http://jogja.tribunnews.com/2014/12/03/tak-banyak-wanita-muncul-di-perfilman-indonesia/, 

diakses pada tanggal 11 Februari, pukul 05.00 

http://jogja.tribunnews.com/2014/12/03/tak-banyak-wanita-muncul-di-perfilman-indonesia/
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produksi, perempuan beradapan pada posisi sebagai objek tontonan dan 

menjadi ideologi-ideologi utama media-media. Pengeksploitasian fisik 

perempuan ini memang menjadi sasaran favorit dalam berbagi media.  

Dalam film yang bergenre horor, perempuan digambarkan sebagai sosok 

lemah yang berkuasa hanya ketika berubah menjadi hantu. Segala sesuatu 

yang ada pada perempuan dari ujung rambut hingga ujung kaki terjadi 

pengeksploitasian yang menjanjikan nilai jual tinggi. Pengemasan seksualitas 

dalam kemistikkan film horor justru menjadi lebih menonjol dibandingkan 

dengan unsur mistik itu sendiri. 

Banyak scene yang memperlihatkan perempuan sebagai suatu nilai jual 

penting dalam industri perfilman. Berbagai adegan-adegan panas antara pria 

dengan wanita juga menjadi suatu hal yang wajib ada dalam film tersebut. 

Sebagai contoh salah satu adegan perempuan yang sedang mandi kembang 

dengan memperlihatkan bagian punggung tanpa sehelai benang pun. Dalam 

hal ini, tubuh perempuan menjadi bagian dari eksploitasi tubuh. Hal demikian 

menjadikan perempuan dalam film adalah hanya sebagai pembangkit nafsu 

laki-laki. 

E. 6 Eksploitasi Perempuan Melalui Penonjolan Sensualitas dan Seksualitas 

Perempuan Dalam Film 

  Sensual dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah berhubungan 

dengan kenikmatan yang bersifat naluri. Kata sensualitas adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan badani dan rohani33. Sensualitas juga 

berarti sebagai penonjolan beberapa bagian tubuh perempuan dan ekspresi 

                                                           
33 http://kbbi.web.id/sensual, diakses pada 22 Oktober 2013 pukul 22.00 

http://kbbi.web.id/sensual
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wajahnya. Seksual adalah sesuatu yang berkenaaan dengan perkara 

persetubuhan antara laki-laki dan perempuan; seksualitas adalah ciri, sifat, 

atau peranan seks; dorongan seks; kehidupan seks34. 

 Seiring perkembangan zaman, bukan bentuk tubuh yang menurut 

perempuann ideal pun terus berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Pada 

zaman 1950 para perempuan cenderung kelebihan berat badan akibat 

perempuan selalu beraktivitas hanya dalam rumah. Kelebihan berat badan 

tersebut dijadikan simbol seks dengan pinggil besar dan payudara penuh 

menjadi inspirasi bentuk tubuh idela saat zaman itu. Aktris marilyn Monroe 

adalah aktris yang pada zaman itu menjadi ikon tubuh ideal bagi perempuan. 

Pada tahun 1960-an berbalik keadaan menjadi tubuh kuruslah yang dianggap 

ideal di mata perempuan. Tahun 1970-an orang-orang yang memiliki tubuh 

kurus tanpa daging dianggap sebagai bentuk tubuh ideal.35 

Hingga pada tahun 1990 dan 2000 perempuan sudah dapat merenovasi 

bentuk fisik perempuan. Tubuh perempuan yang gemuk dan berlemak dapat 

disulap menjadi tubuh langsing dan berisi. Perempuan  dapat memperbesar 

daerah-daerah tertentu untuk menambah kesan seksualitas dalam tubuhnya. 

Seperti, memperbesar pinggul, menyuntik silikon pada bibir, dan melakukan 

implant  di daerah payudara dan bokong. Hingga di tahun 2000-an, bentuk 

tubuh yang dianggap ideal adalah bentuk tubuh yang langsing dengan 

memiliki payudara yang besar serta sedikit otot. Sehingga bentuk tubuh yang 

langsing, sehat dan bugar sama dengan tubuh yang seksi.36 

                                                           
34 http://kbbi.web.id/seksualitas, diakses pada 22 Oktober 2013 pukul 22.00 
35 Annastasia Melliana, Menjelajah Tubuh Perempuan dan Mitos Kecantikan,LKIS, Yogyakarta, 
2006, Hal 64-69) 
36 Ibid, Hal 69-73 

http://kbbi.web.id/seksualitas
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Sensualitas berati penonjolam beberapa bagian tubuh perempuan dan 

ekspresi wajahnya. Namun pembahasan umum sensual dimaknai sebagai 

tindakan penunjukkan fakultas tubuh dengan kecenderungan-kecenderungan 

pemunculan  eksibionis.  

 Menurut Anatashia Melliana (2006) seksualitas manusia lebih 

dipengaruhi oleh aspek sosial dan psikologis yang lebh besar daripada peran 

atau faktor biologisnya. Seksualitas tidak hanya menyangkut hal biologis 

saja, tetapi merupakan kontruksi yang meliputi masalah etika, moral, 

lingkungan sosial, dan budaya yang tercipta dalam mitos seksual, nilai, dan 

norma seksual  dalam masyarakat37. 

  Perempuan dan eksistensi perempuan dalam tulisan Mariana 

digambarkan bahwa masalah seksualitas perempuan kerap jatuh pada 

sebuah ambiguitas. Di satu sisi seksualitas perempuan dianggap pasif dan 

tabu bila diungkapkan tetapi di sisi lain seksualitas perempuan menjadi 

sasaran eksploitasi38. 

 Chaterine Mackinnon (1982) menyatakan bahwa, kecantikan dan 

seksualitas bagi feminisme sebetulnya sama seperti kerja bagi Marxixme: 

sesuatu yang berharga, yang dimiliki seorang perempuan namun disaat yang 

sama direbut darinya. Pembagian gender dan terjadinya subordinasi 

perempuan cenderung didasarkan pada heterogenitas yang melembagakan 

dominasi seksual laki-laki dan kepatuhan seksual perempuan, yang ujung-

ujungnya menyebabkan posisi perempuan rawan eksploitasi39.  

                                                           
37 Ibid, Hal 129 
38 http://jurnalperempuan.com.Mariana, No. 38- Hal 38, diakses pada 30 Oktober 2013 Pukul 

09.00 
39 Bagong, Op.cit,Hal 163 

http://jurnalperempuan.com.mariana/
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Eksploitasi dan dominasi ibaratnya adalah dua sisi mata uang. Lebih 

dari distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang, eksploitasi 

sesungguhnya selalu diwarnai adanya dominasi oleh satu pihak terhadap 

pihak lainnya. Eksploitasi dari terminologi aslinya berasal dari kata ausbeuten 

yang berarti secara kritis sebagai “Pemanfaatan secara tidak adil demi 

kepentingan sesuatu”.40 

Adanya bentuk eksploitasi perempuan yang tak bisa lepas dari 

keberadaan tubuh perempuan yang dianggap sebagai objek yang diperjual-

belikan sebagai alat penghibur. Ketika perempuan cenderung intens tampil 

sebagai objek seks maka hal tersebut akan membuat laki-laki beropini bahwa 

fungsi perempuan memang sebagai pemuas nafsu laki-laki. 

 Dasar  stereotip gender mengenai seksualitas adalah pemikiran bahwa 

laki-laki memiliki dorongan dan kebutuhan seksual yang lebih kuat daripada 

perempuan. Kontruksi   sesksualitas, bahwa laki-laki lebih mudah 

terangsang libidonya oleh stimuli visual lewat pancaindra, melahirkan 

pencitraan kecantikan dan seksualitas di media massa melalui majalah dan 

film yang mengeksploitasi keindahan tubuh perempuan. Tubuh demikian 

diasumsikan dapat membuat laki-laki berfantasi erotis terhadapnya dan 

membangkitkan gairah seksual laki-laki41. 

 Tanpa disadari, kemolekan tubuh perempuan dijadikan daya tarik 

tersendiri oleh para penikmat film horor demi mencari keuntungan semata. 

Terdapat standar ganda dalam nilai-nilai dan sikap moral kehidupan pribadi 

dan masyarakat yakni mengenai serbuan film-film yang mengandalkan daya 

                                                           
40 Bagong Suyanto,Anak Perempuan yang Dilacurkan: Korban Eksploitasi di Industri Seksual 

Komersial,Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012 Hal 162 
41 Annastasia Melliana,Op.cit, Hal 139 
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tariknya pada rangsangan seksual, tari-tarian vulgar, ketelanjangan dan 

pornografi. 

 Seksualitas telah menjadi publik. Dengan menjadi publik, seksualitas 

pada tubuh perempuan memaksa manusia untuk menjadi pribadi yang 

ekshibisionis. Artinya manusia dipaksa untuk mempertontonkandirinya 

sampai dengan keintimannya yang paling tersembunyi42. Contoh dari 

perilaku ekshibisionis dalam film tersebut adalah dengan melakukan tarian-

tarian erotis. Pribadi yang ekshibisionis itu seolah-olah ridak mengatakan 

“inilah aku yang telanjang”, melainkan “intiplah ketelanjanganku”. Maka 

tidak perlu ia tampil telanjang, namun dalam segala gerak dan 

penampilannya, orang lain bisa mengintip, menerawang, lalu 

membayangkan ketelanjangannya sampai sejauh-jauhnya. 

E. 7 Mise-en Scene dalam Film 

Mise-en Scene merupakan aspek-aspek utama selain aktor yang muncul 

dalam frame untuk menciptakan suasana yang diinginkan. Mise-en Scene 

terdiri atas empat aspek utama, yaitu : setting, kostum dan make-up, 

pencahayaan, dan stagging. Keempat unsur tersebut diharapkan dapat 

menciptakan pengaruh pada penonton sesuai yang diharapkan pembuat 

film43. 

a. Setting 

Setting digunakan untuk mempermudah pehamaman terhadap 

alur cerita. Setting juga terdiri dari property apa yang duganakan. 

                                                           
42 Ahmad Junaidi,PORNO!: Feminisme Seksualitas, dan Pornografi di media, PT. Grasindo, 

Jakarta, 2012, Hal 125 
43 Jurnal Nurul Laili, representasi Perempuan dalam Film,Universitas Muhammadiyah Malang, 

2011, Hal 45 
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Karena dengan penggunaan suatu property, mampu membedakan 

tiap tokoh yang ada. 

b. Kostum dan Make-Up 

Kostum dapat menggambarkan kondisi suatu tokoh. Kostum 

juga digunakan untuk mencerminkan cara pandang dan perilaku 

tokoh terhadap duna luar maupun terhadap tokoh lainnya. Kostum 

juga dapat digunakan untuk menarik perhatian laki-laki terhadap 

tokoh perempuan. Dengan menampilkan fashion dengan 

menggunakan kostum yang memperlihatkan bagaian-bagian 

tubuhnya, mampu membuat laki-laki tertarik. Sedangkan make-up 

sendiri memiliki andil untuk memperkuat karakter. Dalam film 

horor, make-up mejadi sangat penting untuk membedakan mana 

manusia dan mana hantu dalam film. Selain itu dapat memperjelas 

antara perempuan lugu dan perempuan penggoda. 

c. Pencahayaan 

Pencahayaan adalah komponn utama dan memounyai peran 

yang snagat penting didalam sebuah produksi film atau video44. 

Permainan pencahayaan berfungsi untuk mengarahkan perhatian dan 

arah pandang penonton serta membantu penonton untuk memberikan 

kesan-kesan tertentu pada suatu adegan. Cahaya yang fokus pada 

satu tokoh perempuan dan membuat tokoh-tokoh lain terkesan 

suram, akan mampu menarik penpnton terhadap tokoh tersebut. 

                                                           
44 Bambang Semedhi, Sinematografi-Videografi,Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, Hal 69 
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Teknik pencahayaan yang tepat dapat menonjolkan bagian-bagian 

tubuh yang dianggap menarik minat laki-laki pada sosok perempuan.  

Pengaturan pencahayaan yang tepat,  dapat memberikan efek 

positif dan negatif terhadap sebuah objek yang kita shot. Bahkan 

dengan pencahayaan tertentu bisa membuat efek perasaan sedih, 

gembira, takut, berani, suram, cerah, dan lain sebagainya45.  

d. Stagging atau Pementasan  

Stagging lebih berfokus pada gerak dan penampilan tokoh dalam 

adegan. Ekspresi dan sikap juga merupakan hal yang perlu 

diperhatikan untuk dapat memuaskan penonton laki-laki. Disini 

perempuan dapat melakukan kontak langsung dengan kamera, 

membuat ekspresi-ekspresi yang seakan-akan tokoh tersebut melihat 

langsung ke arah penonton dan menciptakan perasaan personal yang 

lebih intim.  

Danniel Chandler dalam karya tulisnya Notes On The Gaze46, 

menjabarkan beberapa macam ekspresi yang digunakan tokoh 

perempuan dalam menarik laki-laki. Dilihat dari cara tersenyum, 

kemiringan kepala, dan cara memandang kamera, akan memberikan 

dampak yang berbeda kepada penonton. Chandler menyatakan jarak 

seorang tokoh dengan kamera akan mempengaruhi besar kecilnya 

reaksi dan perasaan penonton terhadap tokoh tersebut.  

Dalam film juga ada yang disebut sebagai teknik kamera dan angle 

kamera. Sudut pandang penonton dalam film dikendalikan sepenuhnya oleh 

                                                           
45 Ibid,Hal 69 
46 http://www.aber.ac.uk, Daniel Chandler, Notes On The Gaze. Categorizing facial Expressions, 
diakses pada 30 Oktober 2014 pukul 12.00 WIB 

http://www.aber.ac.uk/
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teknik kamera. Kamera mewakili apa yang dilihat dan dirasakan penonton. 

Penggunaan teknik jarak pada kamera dapat mengendalikan sudut pandang 

penonton. Di dunia fotografi, sinematografi ataupun videografi, istilah-

istilah Close Up, Medium Close Up, dan Extrem Long Shot sudah snagat 

familiar. Dalam membuat film tidaklah sembarangan, melainkan haruslah 

dipahami seberapa besar ukuran gambar yang nantinya dapat dimengerti 

oleh khalayak yang menonton film/ video. 

Menurut Bambang Semedhi (2011)47 dalam bukunya Pengantar 

Sinematografi-Videografi membagi ukuran gambar kedalam delapan 

ukuran, yaitu : 

1. Big Close Up 

Gambar yang menonjolkan detil atau ekspresi,misalnya gambar 

mata yang sedang berkedip-kedip, dll. 

2. Shot Close Up 

Menjelaskan detil wajah seseorang sehingga ekspresinya akan 

tampak. 

3. Medium Close Up 

Menonjolkan mimik atau raut muka seseorang dan untuk 

menampilkan wajah aktor/ aktris secara utuh agar nampak 

rambut, dan asesorinya 

4. Medium Shot digunakan untuk menekankan wajah seseorang 

dan gerakan tangannya ( gesture). Biasanya untuk 

                                                           
47 Bambang, Op.Cit, Hal 50-52 
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menggambarkan seseorang yang sedang bicara sambil 

menggerakkan tangannya. 

5. Knee Shot 

Gambar yang diambil dengan ukuran dari lutut keatas, 

dimaksudkan untuk menampilkan seseorang yang sedang 

berjalan dengan lambat, dengan harapan ekspresi wajahnya 

tetap terlihat beserta gerakan tangan dan apa yang ia bawa. 

6. Full Shot 

Ukuran gambar yang menampilkan seluruh tubuh manusia 

secara utuh dengan maksud untuk tetap bisa memperlihatkan 

wajah dan gerakan tubuhnya. 

7. Long Shot 

Ukuran pemandangan alat terbatas, yang dimaksudkan untuk 

menggambarkan pergerakan objek baik seseorang, binatang 

atau benda bergerak lainnya. 

8. Extrem Long Shot 

Ukuran untuk menunjukkan pemandangan alam secara luas 

untuk memperlihatkan kepada penonton suatu objek yang 

bergerak secara cepat dan posisinya dialam atau tempat yang 

dilaluinya. 

Pada film horor sendiri, tekhnik kamera Medium Shot dan Close Up 

paling sering digunakan. Dengan tekhnik Medium Shot penonton dapat 

melihat bagian wajah tokoh, seperti bibir, mata, bagian dada, dan gesture. 

Sedangkan teknik Close Up lebih menonjolkan detil pada objeknya. Teknik 
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kamera seperti ini sering dijumpai pada film horor, dimana kamera 

membingkai bagian-bagian tertentu pada tubuh perempuan. Menonjolkan 

lekuk tubuh, belahan dada, paha, serta tatapan mata yang menggoda, semua 

itu tentu dapat membangkitkan rasa ketertarikan pada laki-laki. Selain itu, 

juga dapat meningkatkan rasa emosi dan tegang pada penonton.  
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F. Definisi Konseptual  

F.1 Eksploitasi Perempuan  

 Eksploitasi menurut Bagong Suyanto48 berasal dari terminologi aslinya 

berasal dari kata ausbeuten, yang berarti secara kritis sebagai 

“pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu”. Tindakan yang 

melahirkan penindasan, karena ketidakberdayaan pihak yang dieksploitasi.  

 Eksploitasi perempuan adalah segala bentuk tindak pemanfaatan  secara 

terus menerus, tidak adil pada perempuan demi kepentingan tertentu. 

Segala hal yang ada pada diri perempuan yang dilakukan secara berlebihan 

untuk mencapai keuntungan. Dalam fenomena ini, eksplotasi yang terjadi 

pada perempuan dapat dilihat dari tiap adegan yang mempertontonkan 

sebagian tubuh dan bersifat membangkitkan dorongan seks. 

 Adapun macam-macam bentuk eksploitasi perempuan dalam film horor 

yang sudah ditentukan, yaitu :  

F.1.1 Eksploitasi Perempuan Dengan Mendesah 

Kata-kata yang menggunakan penekanan nada pada setiap kata 

atau kalimat yang bernada serak 

F.1.2 Eksploitasi Perempuan Dengan Merayu 

Menuturkan kata yang menyenangkan hati orang lain, 

membesarkan hati, memikat dengan kata-kata manis, menarik 

dengan kata-kata indah dan mengajukan permohonan terhadap 

lawan jenis. 

 

                                                           
48 Bagong Suyanto, Op.Cit, Hal 162 
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F.1.3 Eskploitasi Perempuan Melalui Rangsangan Seksual 

Sentuhan yang dilakukan lawan jenis atau perempuan itu sendiri 

pada beberapa anggota tubuh yang dapat membangkitkan nafsu 

birahi. Dalam kategori ini sentuhan dilakukan oleh perempuan 

terhadap laki-laki. 

F.1.4 Eksploitasi Perempuan Melalui Tarian Erotis 

Jenis tari atau gaya tari yang berkenaan dengan sensasi seks yang 

menimbulkan rangsangan; bersifat merangsang nafsu birahi 

F.1.5 Eksploitasi Perempuan Melalui Berciuman/Mencium 

Saling melekatkan bibir atau hidung pada sesuatu. 

F.1.6 Eksploitasi Perempuan Menggunakan Tanktop dan Rok Mini/Hot 

Pants 

Jenis pakaian terbuka yang menampakkan bagian tubuh 

perempuan pada bagian sekitaran dada dan paha dengan jelas. 

F.1.7 Eksploitasi Perempuan Menggunakan Kebaya dan Jarik Tari 

Pakaian yang digunakan saat menari. Jenis pakaian ini sangat 

ketat, tembus pandang, dan terdapat belahan yang bertujuan untuk  

menonjolkan lekuk-lekuk tubuh perempuan sehingga bagian 

tubuh yang seharusnya tertutup dapat terlihat. 
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G. Metode Penelitian 

 Analisis ini menggunakan analisis isi. Analisis isi adalah metode yang 

digunakan untuk meriset atau menganalisis isi komunikasi secara sistematis, 

objektif, dan kuantitatif49. Menurut Budd, analisis isi merupakan suatu teknik 

untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk 

mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari 

komunikator yang dipilih50.  

 Analisis isi merupakan salah satu metode utama dari Ilmu komunikasi. 

Penelitian yang mempelajari isi media (Surat kabar, radio,film, televisi) 

menggunakan analisis isi ini. Melalui analisis isi, peneliti dapat mempelajari 

gambaran isi, karakteristik pesan, dan perkembangan (tren) dari suatu isi51. 

 Salah satu ciri penting dari analisis isi adalah objektif. Penelitian 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi secara apa adanya, 

tanpa adanya campur tangan dari peneliti. Hasil dari analisis isi adalah benar-

benar mencerminkan isi dari suatu teks dan bukan akibat dari subjektivitas 

dari peneliti.52 

 Dua aspek penting dari objektifitas, yakni validitas dan reliabelitas. 

Validitas berkaitan dengan  apakah analisis isi mengukur apa yang benar-

benar ingin diukur. Sementara reliabilitas berkaitan dengan apakah analisis isi 

akan menghasilkan temuan yang sama biarpun dilakukan oleh orang yang 

berbeda dan waktu yang berbeda. Analisis disebut reliabel jikalau 

                                                           
49 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi. Kencana, Jakarta, 2010, Hal 60 
50 Ibid,Hal 233 
51 Eriyanto, Analisis Isi Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu 
sosial Lainnya,Kencana, Jakarta, 2011, Hal 11 
52 Ibid, Hal 16 
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menghasilkan temuan yang sama biarpun dilakukan oleh orang dengan latar 

belakang dan kecenderungan berbeda.53 

G.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan disertai juga 

sedikit pendekatan kualitatif. Riset kuantitatif adalah riset yang 

menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat 

digeneralisasikan.54  

 Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan perangkat 

statistik. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambar data yang 

telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum 

atau generalisasi. 

G.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah isi film horor yang berjudul  “Arwah 

Goyang Karawang Jupe-Depe” dengan durasi 90 menit atau 5400 detik. 

Penelitian ini difokuskan pada bentuk-bentuk eksploitasi perempuan sesuai 

kategorisasi yang telah ditentukan.  

G.3 Struktur Kategori 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberi 

jawaban mengenai persoalan pornografi dalam pengaturan unsur-unsur 

seksualitas terhadap perempuan. Tindakan tersebut dapat dilihat menurut 

pasal sebagai berikut : pasal 36 ayat 5c UU No. 32 Tahun 2001 yang memuat 

larangan penyiaran yang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, 

                                                           
53 Ibid,Loc. Cit 
54 Kriyanto,Op.Cit, Hal 55 
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penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang dan pada pasal 2 dan 3 UU No.8 

Tahun 1992 tentang perfilman yang menyebutkan bahwa dasar, arah dan 

tujuan perfilman diantaranya adalah untuk memelihara ketertiban umum dan 

rasa kesusilaan masyarakat.55  

Batasan dalam penelitian ini adalah sebuah tayangan dalam film yang 

difokuskan pada adegan-adegan yang berhubungan langsung dengan tindak 

eksploitasi perempuan yang akan dijadikan kategorisasi pada penelitian ini. 

Adapun yang menjadi kategorisasi bentuk-bentuk eksploitasi perempuan 

yang terdapat dalam film peneliti menentukan struktur kategori sebagai 

berikut : 

a.  Eksploitasi tubuh perempuan melalui kata-kata dalam dialog 

1. Mendesah 

Kata-kata yang menggunakan penekanan nada pada setiap kata 

atau kalimat yang bernada serak 

2. Merayu 

Menuturkan kata yang menyenangkan hati orang lain, 

membesarkan hati, memikat dengan kata-kata manis, menarik 

dengan kata-kata indah dan mengajukan permohonan terhadap 

lawan jenis. 

b.  Eksploitasi tubuh perempuan melalui gerakan tubuh 

 Komunikasi nonverbal adalah menyampaikan arti pesan yang 

meliputi ketidakhadiran simbol-simbol suara atau perwujudan 

suara. Salah satu komunikasi nonverbal ialah gerakan tubuh.  

                                                           
55 Ahmad Junaidi, Op.Cit, Hal 24 
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1. Rangsangan Seksual 

Sentuhan yang dilakukan lawan jenis atau perempuan itu 

sendiri pada beberapa anggota tubuh yang dapat 

membangkitkan nafsu birahi. Dalam kategori ini sentuhan 

dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. 

2. Tarian  Erotis 

Jenis tari atau gaya tari yang berkenaan dengan sensasi seks 

yang menimbulkan rangsangan; bersifat merangsang nafsu 

birahi 

 3. Mencium/berciuman 

Saling melekatkan bibir atau hidung pada sesuatu. 

c. Eksploitasi tubuh perempuan melalui pakaian para tokoh 

perempuan  

Pakaian sangat erat kaitannya dengan diri sendiri. Khususnya 

dunia fashion tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari 

manusia. Benda-benda seperti pakaian dan aksesoris yang bisa 

dipakai bukan hanya sekedar berfungsi sebagai penutup tubuh 

melainkan dapat menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan 

indentitas diri.  

Menurut Tomas carlyle, pakaian adalah wujud dari 

perlambangan jiwa. Pakaian bisa menunjukkan siapa pemakainya. 

Umberto Eco juga menyumbangkan pemikirannya mengenai fashion 
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atau pakaian, yakni I speak Trough My Cloth ( Aku berbicara lewat 

Pakaianku )56.   

1. Tank Top dan Rok Mini/Hot Pants 

Jenis pakaian terbuka yang menampakkan bagian tubuh 

perempuan pada bagiansekitaran dada dan paha dengan jelas. 

2. Kebaya dan Jarik Tari 

Pakaian yang digunakan saat menari. Jenis pakaian ini sangat 

ketat, tembus pandang, dan terdapat belahan yang bertujuan untuk  

menonjolkan lekuk-lekuk tubuh perempuan sehingga bagian 

tubuh yang seharusnya tertutup dapat terlihat. 

G.4 Unit Analisis dan Satuan Ukur 

Unit analisis secara sederhana dapat digambarkan sebagai bagian apa dari 

isi yang kita teliti dan kita pakai untuk menyimpulkan isi dari suatu teks. 

Bagian dari isi ini dapat berupa kata, kalimat, foto, scene ( adegan ), 

paragraf.57 Unit analisis dalam penelitian ini adalah berupa keseluruhan 

akting para pemain. Dalam hal ini akting dapat diartikan sebagai dialog dan 

aktifitas yang dilakukan pemain dalam film. 

a. Unit analisis berupa dialog para pemain dalam film 

Yang termasuk dalam kategori ini adalah dialog  atau percakapan 

yang dilakukan dua orang atau lebih dan mengandung muatan 

eksploitasi perempuan. 

b. Unit analisis berupa akting dari para pemain.  

                                                           
56 Bernard Malcolm,Fashion Sebagai Komunikasi,Jala Sutra, Jakarta, 2007, Hal 39 
57 Eriyanto, OP. Cit,Hal 59 



48 
 

Akting adalah segala kegiatan yang harus dilakukan guna 

memperkokoh karakter dalam cerita film. Yang termasuk kategori 

ini adalah aktifitas atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh yang 

mengandung muatan eksploitasi perempuan. Akting bisa merupakan 

tindakan atau perbuatan yang mengarah pada perbuatan secara fisik. 

Satuan ukur dalam penelitian ini adalah durasi dalam satuan detik yang 

terdiri dari kategori yang terdapat dalam setiap scene dalam film Arwah 

Goyang Karawang Jupe-Depe.  

G.5 Teknik Pengumpulan data 

 Dalam Penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan dalam 

memperoleh data adalah melihat dan mengamati film “ Arwah Goyang 

Karawang” tersebut, untuk memperoleh data berupa adegan yang terdapat 

beberapa shoot  yang memiliki bentuk tindakan yang mengandung eksploitasi 

terhadap perempuan. Kemudian data dimasukkan kedalam kategori 

eksploitasi perempuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya untuk 

mempermudah pengkategorisasian, maka dibuat tabel koding per-kategori, 

seperti berikut : 

Tabel 1 

Lembar Koding 

 

SCENE DURASI 

KATEGORISASI 

DIALOG GERAK TUBUH PAKAIAN 

A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 

                  

                  

                  

                  

JUMLAH               

TOTAL       
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Keterangan : 

A1 = Mendesah  

A2 = Merayu 

B1 = Rangsangan seksual (fisik) 

B2 = Tarian Erotis 

B3 = Mencium/berciuman 

C1 = Tanktop dan Rok Mini/ Hot pants 

C2 = Kebaya dan Jarik Tari 

Kemudian data dimasukkan kedalam tabel durasi untuk memudahkan 

perhitungan guna mengetahui banyaknya durasi kemunculan dari masing-

masing kategori. Setelah kategori dan pengukuran tersebut dibuat, langkah 

selanjutnya adalah mengisi tabel koding. Proses mengisi tabel koding disebut 

sebagai koding, sementara orang mengisi koding disebut koder. Koder 

membaca teks dan mengisi kedalam tabel Koding yang telah disedikan 

peneliti.58  

G.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data penelitian ini dimulai dari data-data yang terkumpul, 

kemudian data dari lembar koding tersebut dimasukkan kedalam tabel 

distribusi untuk memperjelas dan mengetahui frekuensi  tiap adegan serta 

durasi kemunculan shoot dari tiap-tiap kategorisasi pada film yang diteliti. 

Kemudian setelah data dari lembar koding diisi, peneliti melakukan 

perhitungan tingkat durasi shoot yang muncul dari kategori-kategori tersebut. 

 

 

                                                           
58 Ibid, Hal 239 
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Tabel 2 

Lembar Distribusi Durasi 

Kategori Eksploitasi dengan Dialog Terhadap Perempuan 

Kategori Eksploitasi 

Tubuh dengan 

dialog/kata-kata 

Durasi Kemunculan 

∑ % 

Mendesah   

Merayu   

Jumlah   

 

Tabel 3 

Lembar Distribusi Durasi 

Kategori Eksploitasi dengan Gerakan Tubuh Terhadap Perempuan 

Tabel 4 

Lembar Distribusi Durasi 

Kategori Eksploitasi dengan Pakaian Terhadap Perempuan 

Kategori Eksploitasi 

Tubuh dengan Pakaian 

/kostum 

Durasi Kemunculan 

∑ % 

Tanktop dan Rok Mini   

Kebaya dan Jarik Tari   

Jumlah   

 

Kategori Eksploitasi 

Tubuh dengan Gerakan  

Tubuh 

Durasi Kemunculan 

∑ % 

Rangsangan Seksual  
  

Tarian Erotis   

Mencium/berciuman   

Jumlah   
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 Selanjutnya melalui tabel distribusi tersebut dilakukan analisis 

deskriptif, peneliti melakukan perhitungan persentase dari populasi angka 

indeks untuk memberikan penjelasan deskriptif mengenai eksploitasi 

perempuan melalui dialog, gerak tubuh dan pakaian terhadap perempuan 

yang terdapat dalam film horor Arwah Goyang Karawang Jupe-Depe. 

G.7 Uji Reliabilitas 

Untuk menghitung kesepakatan ( precentage of agreement ) dari hasil 

penilaian para koder, peneliti menggunakan rumus oleh Ole R. Holsty (1969) 

sebagai berikut : 

𝑪𝑹 =
𝟐𝐌

𝐍𝟏 + 𝐍𝟐
 

 

Keterangan : 

CR  = Relibilitas antar coder (Coefficient Reliability) 

M  = Jumlah Pernyataan yang sama 

N1 = Jumlah Pernyataan yang di buat oleh koder 1 

N2 = Jumlah Pernyataan yang dibuat oleh koder 2 

 Dari hasil reliabilitas yang terdapat dengan rumus diatas, lalu hasil 

kembali diukur dengan rumus scoot guna memperkuat hasil uji reliabilitas 

diatas tersebut. 

 

𝐩𝐢 =
%𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐝 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 − % 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐜𝐭 𝐠𝐫𝐞𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭

𝟏 − %𝐞𝐱𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭
 

Keterangan : 

Pi              = Nilai Keseluruhan 
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Observed Agreement    = Persentase persetujuan yang ditemukan dari 

pernyataan yang  disetujui antar pengkode ( yaitu 

nilai CR ) 

Expected Agreement    = Persentase yang diharapkan, yaitu proporsi dari 

jumlah yang   dikuadratkan. 

Ambang penerimaan yang sering dipakai untuk uji reliabilitas kategorisasi 

adalah 0,75. Jika persetujuan antara pengkoding (periset dan hakim) tidak 

mencapai 0,75, maka kategorisasi perasional mungkin perlu dirumuskan lebih 

spesifik lagi artinya kategorisasi yang dibuat belum mencapai tingkat 

keterandalan atau kepercayaan. Kemudian analisis ini dilanjutkan  dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti memaknai data-data 

dengan konteks yang relevan. 

 


