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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada kehidupan masyarakat modern saat ini, komunikasi menjadi suatu 

kebutuhan yang memegang peranan penting.  Manusia dalam kesehariannya 

baik disadari ataupun tidak pastinya akan melakukan proses komunikasi 

dengan individu-individu lainnya. Komunikasi sendiri memiliki arti yaitu 

proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan 

menggunakan sebuah media tertentu dan menghasilkan sebuah feedback. 

Perkembangan dunia yang sangat pesat saat ini mempengaruhi perkembangan 

media massa. Media massa kini telah menjadi salah satu alat sebagai media 

penyampaian pesan atau informasi kepada masyarakat luas. Media massa 

tidak hanya dianggap sekedar sebagai hubungan antara pengirim pesan pada 

satu pihak dan penerima pesan pada pihak lain. Lebih dari semua itu media 

dilihat pada bagaimana pesan atau teks berinteraksi dengan orang untuk 

memproduksi makna berkaitan dengan peran teks di dalam kebudayaan 

(Firske, 1990: 39 dalam Sobur, 2006:93). Komunikasi yang menggunakan 

media massa disebut sebagai komunikasi massa (Effendy, 2002: 50). 

Komunikasi massa melibatkan jumlah komunikan (penerima pesan) dalam 

jumah banyak, tersebar dalam area geografis yang luas namun mempunyai 

perhatian dan isu yang sama. 

 

Dewasa ini, telah banyak lahir media massa yang menjembatani proses 

penyampain pesan, sebagai contohnya saja film. Film memiliki kekuatan 
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yang kompleks sebagai media untuk berkomunikasi. Dalam film memuat 

pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Pesan ekspisit 

maupun implisit secara dramatik yang ingin disampaikan oleh sang pembuat 

film dituangkan kepada tema, alur cerita, tokoh secara audio visual. 

 

Film merupakan media campuran teknologi dan kesenian. Film sebagai 

karya seni sering diartikan hasil cipta karya seni yang memiliki kelengkapan 

dari beberapa unsur seni untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya spiritual. 

Dalam hal ini unsur seni yang terdapat dan menunjang sebuah karya fim 

adalah seni rupa, seni fotografi, seni arsitektur, seni tari, seni puisi sastra, seni 

teater, seni musik. Kemudian ditambah lagi dengan seni pantomin dan novel. 

Kesemuannya merupakan pemahaman dari sebuah karya film yang terpadu 

dan biasa kita lihat. 

 

Berbagai penjuru dunia telah mengerti tentang media film tersebut. 

Setiap negara dapat memproduksi filmnya sendiri, dalam bentuk film 

nasional ataupun dokumenter yang berkaitan dengan sejarah dan peristiwa 

penting di negara itu sendiri. Dapat pula memproduksi berbagai macam film 

fiksi maupun film-film animasi yang dapat dinikmati oleh semua kalangan 

masyarakat. 

 

Dalam jaman modern ini, kehadiran film menjadi istimewa. Karena 

film mempunyai daya tarik sebagai sebuah industri, yang mengutamakan 

eksistensi dan ketertarikan cerita yang dapat mengajak banyak orang terlibat. 

Film berbeda dengan cerita buku, atau cerita sinetron. Walaupun sama-sama 
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mengangkat nilai esensial dari sebuah cerita, film mempunyai asas sendiri. 

Selain asas ekonomi bila dilihat dari kacamata industri, asas yang 

membedakan film dengan cerita lainnya adalah asas sinematografi. Asas 

sinematografi tidak dapat digabungkan dengan asas-asas lainnya karena asas 

ini berkaitan dengan pembuatan film. Asas sinematografi berisikan 

bagaimana tata letak kamera sebagai alat pengambilan gambar, bagaimana 

tata letak properti dalam film, tata artistik, dan berbagai pengaturan 

pembuatan film lainnya. 

 

Sebagai media  hiburan yang mampu memberikan gambaran realistis 

tentang dunia yang mengusik rasa keingintahuan penonton. Film yang 

dikemas sangat menarik secara audio visual  memiliki peran yang besar 

dalam media penyampain pesan yang mudah diaskses oleh semua kalangan  

masyarakat. Masyarakat saat ini pun sudah tidak asing lagi untuk menonton 

sebuah film melalui TV, bioskop, streaming melalui internet maupun melalui 

media tradisional yaitu layar tancap. 

 

Disaat yang sama, perkembangan film tak lepas dari pergolakan yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat, dalam ranah sosial, budaya, politik, dan 

ekonomi. Menurut Alex Sobur (2006:127) kekuatan dan kemampuan film 

menjangkau banyak segmen sosial, lantas membuat para ahli bahwa film 

memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayak. Serta film selalu 

mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan 

(message) dibaliknya. 
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Media sesungguhnya memainkan peran khusus dalam mempengaruhi 

budaya tertentu melalui penyebaran informasi. Peran media sangat penting 

karena menampilkan sebuah cara dalam memandang realita (Sobur, 2006: 

93). Realitas tentang dunia yang dihadirkan didalam film mencakup segala 

realitas yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya dalam 

film “The Iron Lady” karya Phillyda Llyod, film yang mengangkat tentang 

kisah nyata seorang wanita yang menjadi mantan Perdana Menteri Inggris 

yang bernama Margareth Thatcher. Film “The Iron Lady” menyuguhkan 

kisah perjuangan Margareth Thatcher diusia muda hingga tuanya berjuang 

sangat keras untuk meraih kedudukan di parlemen Inggris. Dalam mencapai 

tujuannya, tentunya banyak sekali hambatan yang Ia dapatkan, salah satunya 

adalah diferensiasi gender yang sangat kompleks pada masa itu. 

 

Gender sebagai suatu konstruksi sosial yang melahirkan suatu 

perbedaan, lahir melalui proses yang panjang. Proses-proses penguatan 

perbedaan gender tersebut, termasuk didalamnya proses sosialisasi, 

kebudayaan, keagamaan, dan kekuasaan negara. Proses ini terjadi akibat bias 

gender sehingga gender di suatu yang esensial, bersifat natural. Selanjutnya 

gender mewariskan konsep pemikiran tentang wacana seharusnya laki-laki 

dan perempuan berpikir dan bertindak yang diwarikan dari generasi ke 

generasi untuk pembenaran  terhadap pembedaan peran sosial antara laki-laki 

dan perempuan hanya karena perbedaan kelaminnya. 

 

Sejak dulu perbedaan gender dan realitas sosial memiliki ketimpangan 

dan menjadikan persoalan ketidakadilan sosial. Ketidakadilan gender 
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merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan 

menjadi korban dari sistem tersebut. Sampai saat ini masih banyak sekali 

terjadi diskriminasi berbasis gender. Para perempuan cenderung dianggap 

tidak layak mendapatkan hak yang sama dengan kaum lelaki. Dalam media 

massa pun, perempuan kerap muncul sebagai simbol kehalusan bahkan 

digambarkan sebagai sosok yang lemah dan ketidakberdayaan. 

 

Dalam jurnal (Supratman, 2012) bahwa Hak Asasi Perempuan, yaitu 

hak yang dimiliki oleh seorang perempuan. Dengan salah satu sumber 

utamanya adalah UU No. 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) atau 

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. 

Dengan demikian, negara mempunyai konsekuensi mengakui dalam hukum 

dalam kehidupan sehari-hari prinsip kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan, untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan. 

 

Dalam film “The Iron Lady” karya Phillyda Llyod ini, seorang 

perempuan yang mengawali perjuangannya dengan kampaye untuk 

mencalonkan diri ke parlemen hampir tak pernah terdengar. Masyarakat pada 

saat itu masih mengganggap jika kaum perempuan hanya layak bekerja di 

dapur dan tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk memimpin sebuah 

negara. Berkat kebulatan tekad dan kerja keras akhirnya Margareth Thatcher 

bisa menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris. Bukan berarti setelah 

menjabat, masalah yang dihadapi sudah selesai. Margareth dihadapkan 
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dengan reaksi masyarakat dan anggota parlemen yang lain terhadap kinerja 

dan keputusan-keputusan politik yang dibuatnya. 

 

Perjuangan Margareth dalam meraih kedudukan dalam parlemen 

membuat penonton merasa tegang dan termotivasi. Namun bukan itu saja 

keunggulan film garapan Phillyda Llyod, film ini memiliki pesan untuk terus 

bekerja keras dan berjuang demi mengejar impian, serta menunjukkan kepada 

dunia luar bahwa perempuan bukan makhluk yang lemah dan dapat ditindas 

oleh kaum laki-laki, perempuan bebas berkarya dan memiliki hak yang sama 

seperti kaum laki-laki. 

 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

menggunakan analisis secara semiotik untuk lebih mendeskripsikan isi yang 

tampak, dapat juga mendeskripsikan isi yang tersembunyi dalam setiap scene 

film tersebut. Makna apa yang ingin disampaikan dalam film “The Iron 

Lady” ini. Dengan demikian, peneliti bermaksud  melakukan penelitian 

dengan  judul “Representasi Politisi Perempuan dalam Film (Analisis 

Semiotik tokoh Margaret Thatcher dalam Film “The Iron Lady” Karya 

Phyllida Llyod)”. Dimana fokus dalam  penelitian ini pada pemaknaan 

representasi perempuan dalam dunia politik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu : Bagaimana representasi politisi perempuan di dalam sebuah 

film “The Iron Lady” karya Phyllida Llyod? 



7 
 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

representasi politisi perempuan di dalam sebuah film “The Iron Lady” karya 

Phyllida Llyod. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan bagi peneliti serta dapat menambah referensi dan informasi peneliti-

peneliti lain dan khususnya pada mahasiswa Ilmu Komunikasi konsentrasi 

Audio Visual yang berkaitan dengan representasi politisi perempuan dalam 

sebuah film. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan informasi 

dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang adanya peran seorang 

perempuan dalam film sebagai salah satu instrument perkembangan media 

massa terutama dalam dunia perfilman. 


