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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Selain membentuk konstruksi masyarakat akan suatu hal, film juga 

merupakan  rekaman realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan 

kemudian memproyeksikannya ke atas layar (Sobur, 2006: 127). Begitu pula halnya 

dengan masalah mengenai perempuan yang selalu menarik untuk dibicarakan dan 

tidak akan pernah ada habisnya untuk dibahas. Pandangan masyarakat mengenai 

perempuan sebagian besar juga terbentuk oleh apa yang selama ini digambarkan oleh 

media massa, terutama sinema atau film. 

Media massa seperti koran, televisi, radio, internet, film pada saat ini telah 

menjadi sebuah bagian dari kebutuhan yang memiliki nilai yang sangat penting dan 

telah menjadi bagian kehidupan. Jika dilihat dari fungsi media massa tidak hanya 

menyebarkan pesan berupa informasi saja, akan tetapi juga memberikan pegetahuan 

umum baik sosial, budaya, politik maupun ekonomi yang sifatnya mendidik. Media 

massa juga mempunyai kekuatan untuk membujuk atau mempersuasi degan tujuan 

mengubah sikap pandangan dan perilaku di dalam masyarakat. Media massa juga 

mempunyai fungsi untuk menghibur bagi masyarakat luas seperti artikel humor, 

acara acara humor, tarian, film dan lain-lain. Dimana pesan-pesan yang menghibur 
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tersebut didesain sedemikian rupa sehigga menarik dan menghibur khalayak seperti 

halnya film. 

 Berbagai penelitian banyak mengangkat bahasan seputar persoalan jender 

dalam film. Misalnya pada penelitian mengenai aspek jender dalam film Indonesia 

yang dilakukan oleh Abdul Firman Ashaf bekerjasama dengan Dinas Pendidikan 

menunjukkan bahwa film Indonesia menggambarkan relasi jender yang timpang. 

Ketimpangan tersebut diidentifikasi melalui tiga hal yaitu: domestifikasi perempuan 

dan politik relasi jender, segregasi perempuan dalam realitas simbolik film, serta 

perempuan sebagai objek seks (Wisnubroto, 2010). Laura Mulvey juga menyatakan 

bahwa film atau sinema adalah alat untuk memenuhi kesenangan kaum lelaki. 

Perempuan selalu menjadi kaum pinggiran dan hanya dimanfaatkan dalam 

melodrama yang menyentuh hati, sinema-sinema horor atau film-film yang bertema 

seksual. 

Film merupakan sebuah alat untuk menyapaikan pesan yang efektif dalam 

mepengaruhi khalayak dengan pesan-pesan yang disampaikannya. Film selalu 

mempengaruhi dan membentuk masyarakat melalui muatan pesan-pesannya 

(message) (Sobur, 2006:127). Tema-tema yang diangkat di dalam film menghasilkan 

sebuah nilai-nilai yang biasanya didapatkan di dalam sebuah pencarian yang panjang 

tentang pengalaman hidup, realitas sosial, serta daya karya imajinatif dari sang 

penciptanya dengan tujuan dalam rangka memasuki ruang kosong khalayak tentang 

sesuatu yang belum diketahuinya sama sekali sehingga tujuan yang ingin dicapainya 
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pun sangatlah bergantung pada seberapa antusias khalayak terhadap tema-tema yang 

diangkat di dalam film tersebut. 

Film sendiri bisa terinspirasi dari kisah atau fenomena yang terjadi di sekitar 

kita, dan bisa juga menjadi inspirasi kepada masyarakat. Seperti pada pergaulan 

remaja saat ini,  pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu 

dengan  individu,dapat juga oleh individu dengan kelompok. Pergaulan mempunyai 

pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan 

yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif 

maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama 

antar individu atau kelompok guna melakukan hal – hal yang positif. Sedangkan 

pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas,  hal itulah yang harus 

dihindari, terutama bagi remaja  yang masih mencari jati dirinya. Pergaulan ini 

kebanyakan terjadi pada seorang remaja.  

 Salah satu film yang mencerminkan pergaulan remaja adalah film yang 

berjudul "Satu Jam Saja". Satu Jam Saja yang diarahkan oleh sutradara Ario Rubbik 

memiliki cerita yang kuat berkat naskah yang dikerjakan oleh Rano Karno. Film ini 

juga jadi ajang kembalinya bintang Si Doel Anak Sekolahan ke layar lebar setelah 20 

tahun absen di dunia yang membesarkan namanya itu. Dialog serta adegan yang 

menyentuh terbukti bisa membuat anda menitikkan air mata. Sebuah persahabatan 

bisa hancur hanya dalam sekejap saat sebuah pengkhiatan menghampiri ikatan yang 

sudah lama terjalin itu. Adalah Gadis (Revalina S Temat) yang menjalin asmara 
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dengan Hans (Andhika Pratama). Kebahagian yang terjalin tiba-tiba hilang saat Gadis 

hamil akibat perbuatan Hans. Terkejut dengan berita kehamilan Gadis, bukannya 

bertanggung jawab atas perbuatannya Hans akhirnya lari dan menghilang. Gadis 

sejak lama ternyata memberikan jawaban atas penderitaan Gadis. Andika siap 

mengambil tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh Hans. Walau mengetahui 

gadis tidak mencintainya, Andika tetap yakin dengan keputusannya itu. Kehidupan 

rumah tangga yang seharusnya bahagia, ternyata berjalan hambar karena Gadis tidak 

kunjung mencintai Andika. Konflik pun semakin menarik saat Hans kembali hadir di 

tengah-tengah Gadis dan Andika untuk bertanggung jawab atas perbuatannya 

terhadap Gadis. Intrik serta permasalahan silih berganti hadir saat Andika dan Hans 

memiliki cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah Gadis. 

 Vino G Bastian yang sering mendapatkan peran cuek dan kasar terbukti 

sukses menghidupkan sosok Andika yang lembut dan perhatian. Sedangkan bagi 

Revalina S Temat, perannya di film ini semakin memperkuat citranya sebagai artis 

dengan peran-peran protagonis yang lemah dan selalu ditindas. Film produksi Karnos 

film ini menyajikan sebuah kisah drama romantis yang tragis. 

Dalam film ini bagaimana tindakan “eksploitasi” terhadap perempuan. 

Meskipun para perempuan yang terlibat dalam pembuatan film Satu Jam Saja tidak 

mempermasalahkan tindakan itu. Karena terbayar dengan popularitas dan materi yang 

didapatkannya. Ini terlihat jelas jika perempuan dijadikan alat untuk mencapai tujuan 

tertentu. 
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Film dan perempuan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. 

Keduanya saling memiliki ketergantungan dan memiliki kaitan yang saling 

melengkapi. Banyak perempuan saat ini berlomba-lomba untuk menjadi bintang film. 

Walaupun nantinya film yang dibintangi tidak meledak dipasaran dan malah 

menimbulkan kontroversi adegan-adegannya. Hal ini termasuk kekerasan non fisik 

yakni pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan baik secara 

nyata atau melalui gambar/film selalu dijadikan objek bagi keuntungan, dan berbagai 

bentuk ketidakadilan lainnya (Johan Nina, 2012:13). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis semiotik dengan tujuan 

selain untuk mendeskripsikan isi yang tampak (manifest content) dapat juga 

mendeskripsikan  isi yang tersembunyi (latent content). Dengan menganalisa film 

tersebut dari perpaduan audio dan visual sebuah film tidak selalu diartikan sama, 

tergantung pada penikmatnya. Pentingnya hal ini adalah untuk menjadikan analisis 

semiotik sebagai sarana untuk menganalisa peristiwa, kejadian yang dianggap sebagai 

tanda dari proses komunikasi. 

 

RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka didapat rumusan masalah 

"Bagaimana perempuan direpresentasikan dalam film Satu Jam Saja?” 
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B. TUJUAN PENELITIAN 

 Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui representasi perempuan dalam film remaja Indonesia "Satu 

Jam Saja?” karya Ario Rubbik 

 

C. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada 

mahasiswa jurusan ilmu komunikasi khususnya konsentrasi audio visual  agar 

mengetahui analisis tanda melalui sebuah media yaitu film. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara luas dalam 

menerima dan memahami makna pesan film, sehingga pesan dalam film tidak hanya 

dapat ditangkap dari muatan pesan yang tampak (manifest content), tetapi juga 

muatan pesan yang tersembunyi (latent content). Diharapkan juga penelitian ini dapat 

menjadi masukan bagi kalangan insan perfilman dalam membuat suatu karya seni, 

khususnya film, agar memiliki kekuatan yang lebih mendalam tentang makna dan 

tanda. 

 


