
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Media massa memiliki peranan sangat besar dalam kehidupan manusia saat 

ini. Media masa menghadirkan berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia 

hanya dalam waktu yang sesaat. Setiap hari kehidupan manusia dipenuhi 

informasi-informasi yang berasal dari media masa. Disadari atau tidak, media 

massa yang merupakan bagian dari komunikasi massa memiliki pengaruh dalam 

kehidupan manusia. Bittner dalam bukunya Mass Communication: An 

Introduction (1980). Dia mengatakan bahwa Komunikasi massa adalah pesan-

pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. 

Definisi ini memberikan batasan pada komponen-komponen dari komunikasi 

massa. Komponen-komponen itu mencakup adanya pesan-pesan, media massa 

(Koran, majalah, tv, radio, dan film), dank halayak. (Sendjaja, 2011). Salah satu 

media massa yang banyak dimiliki dan diminati oleh masyarakat adalah televisi. 

Hal ini dikarenakan televise memiliki kelebihan pada audio visualnya dalam 

menyampaikan pesan pada khalayak. Sifat audio visual tersebut berupa 

penayangan gambar dan warna yang dilengkapi dengan suara sehingga membuat 

kebanyakan orang tertarik seperti halnya film. 

Film berperan sebagai sarana yang digunakan untuk menyebarkan hiburan 

yang menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama dan humor kepada masyarakat 

umum. Hal ini dapat dilihat dari sifatnya yang ringan dan menitik beratkan pada 

estetika dan etika. Padadasarnya film memiliki nilai hiburan dan artistik. Film 
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menggambarkan atau sebagai potret dari masyarakat yang kemudian 

diproyeksikan keatas layar. Film yang di produksi memiliki pesan yang dikemas 

sedemikian rupa dengan tujuan yang bebeda-beda, ada yang menghibur dan ada 

juga yang memberikan informasi. 

Film sebagai media hiburan yang popularitasnya tidak kunjung surut 

mengalami perkembangan yang cukup pesat, kini film menjadi salah satu bentuk 

komunikasi massa, yang dikelola sedemikian rupa menjadi sebuah komoditi yang 

didalamnya ada interaksi yang sangat kompleks dari setiap elemen pendukungnya. 

Film merupakan sebuah perwujudan dari realitas kehidupan sosial yang 

begitu luas, baik di masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. 

Film membawa pengaruh yang besar pada jiwa manusia. Dalam proses menonton 

film, terjadi suatu gejala yang disebut oleh ilmu jiwa social sebagai identifikasi 

psikologis. Ketika proses decoding terjadi, para penonton kerap menyamakan atau 

meniru seluruh pribadinya dengan salah satu peran film. Pesan-pesan yang 

termuat dalam adegan-adegan film akan membekas dalam jiwa penonton dan 

pesan itu akan membentuk karakter penonton. (Kofindo, 2013) 

Film Project X yang di produksi di Amerika dan berdurasi 80 menit ini 

merupakan film yang mengangkat pergaulan bebas remaja. Film ini menceritakan 

seorang pelajar SMA yang bernama Thomas, Thomas merupakan siswa yang 

dikucilkan di sekolahnya bahkan ayah Thomas menyebut Thomas sebagai 

pecundang. Mengetahui hal itu maka Thomas pun berencana mengadakan pesta 

ulang tahun dirumahnya. Thomas dan kedua sahabatnya Oliver dan Jonathan 

mereka ingin mengadakan pesta yang meriah dengan tujuan agar mereka menjadi 



 

3 
 

terkenal di sekolah. Thomas mengundang Alexis yang merupakan gadis terseksi di 

sekolah, selain itu Oliver juga merencanakan sesuatu untuk pesta yang akan 

diadakan dirumah Thomas, Oliver mengajak Thomas dan Jonathan membeli 

marijuana kepada seseorang. Selain itu Oliver juga mencuri patung yang berisi 

ekstasi dari orang tersebut. Saat malam tiba, Thomas dan kedua sahabatnya 

meyiapkan semua keperluan untuk pesta, tak berselang berapa lama tiba-tiba 

banyak orang berdatangan, banyaknya orang yang dating dikarenakan pesta 

tersebut banyak perempuan yang berpenampilan seksi dan erotis. 

 Dalam lingkungan pergaulan remaja ada istilah yang kesannya lebih 

mengarah kepada hal negative dari pada hal positif yaitu istilah “anakgaul”. 

Istilah ini bagi remaja ditandai dengan berpakaian  minim, nongkrong di mall dan 

di tempat hiburan malam bahkan sampai menggunakan narkoba. Hampir semua 

remaja yang mengenal narkoba karena temannya, kebanyakan mereka mencoba 

narkoba pada saat pesta dan di tempat hiburan malam. (Soedjono, 1983). 

Sebaliknya bagi mereka yang tidak mengetahui dan tidak tertarik dengan hal itu 

akan dinilai sebagai remaja yang tidak gaul atau kampungan. Akibatnya remaja 

gaul inilah yang biasanya menjadi korban dari pergaulan bebas. 

Berdasarkan fenomena dimasyarakat, bahwa kehidupan remaja saat ini 

banyak meniru budaya barat dan jauh berbeda dengan jaman dulu, dulu anak laki-

laki lebih senang bermain dengan teman laki-lakinya dan anak perempuan lebih 

senang bemain dengan teman perempuannya, tetapi saat remaja mereka lebih 

senang bermain dengan lawan jenisnya. (Daradjat, 1978). Ini karena gaya hidup 

remaja saat ini telah mengarah padahal yang berbau pornografi, terbukti dengan 
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banyaknya perempuan yang berpakaian minim dan memamerkan lekuk tubuhnya, 

dan mempertontonkan bagian tubuhnya yang seksi.  

Salah satu sebab pergaulan bebas dikalangan remaja yaitu dikarenakan 

hubungan buruk antara orang tua dengan anaknya, sebagian orang tua (ayah 

maupun ibu) seringkali menginginkan anaknya menjadi orang baik tetapi mereka 

tidak mengajarkan hal yang baik bagi anaknya. (Salim, 2006) 

Peneliti memilih Film Project X karena dalam Film Project X, Perempuan 

seringkali digambarkan sebagai sosok penggoda dan sosok yang dipuja-puja. 

Sekarang ini telah terjadi pergeseran dan pergantian nilai-nilai budaya yang terjadi 

pada masyarakat. Dulu wanita ditempatkan sebagai kelompok masyarakat kelas 

dua, tetapi sekarang wanita tidak lagi sebagai kelompok kelas dua, bahkan 

kedudukan antara wanita dan pria sudah mengalami persamaan. Dalam film ini, 

Para perempuan seakan berlomba-lomba untuk menunjukkan dirinya sebagai 

perempuan paling seksi. Bahkan tidak jarang, perempuan berpakaian minim 

hingga telanjang bulat tanpa sehelai kain pun menutupi tubuhnya. 

Dalam kaitannya dengan pergaulan bebas, film Project X merupakan film 

yang mengangkat kehidupan remaja modern. Film tersebut bercerita tentang 

budaya remaja amerika yang tidak tabu lagi dengan pesta dan free sex, dan mereka 

akan dianggap ketinggalan jaman kalau belum mengenal atau melakukan pesta 

dan seks bebas. Pergaulan ini telah dianggap wajar oleh para remaja dalam film 

tersebut.. Pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja Indonesia saat ini 

banyak berasal dari tayangan seksual dari media baik dari televisi, internet dan 

film. Sensualitas yang disajikan media tersebut dapat mendorong para remaja 
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untuk melakukan aktivitas seks secara sembarangan di usia muda. Dengan melihat 

tayangan atau tampilan seks di media tersebut, para remaja beranggapan bahwa 

seks adalah sesuatu yang bebas dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “PemaknaanTentang 

Perempuandalam Film Project X karya Nima Nourizadeh (Studi Resepsi pada 

Mahasiswi Kos PutriMastrib Jember).” 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana PemaknaanTentang Perempuandalam 

Film Project X karyaNimaNourizadeh? 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk MengetahuiResepsi Penonton Perempuan 

Terhadap Pemaknaan Perempuandalam Film Project X karyaNimaNourizadeh. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan studi ilmu 

komunikasi, khususnya bagi peminat kajian komunikasi audio-visual. Di sisi lain, 

penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian serupa sebelumnya. 

Sehingga nantinya, penelitian ini dapat memberikan stimulus bagi mahasiswa 

komunikasi untuk lebih berani dalam melakukan kajian tentang media 
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massa(film), dimungkinkan penelitian ini menjadi bahan bacaan dan referensi 

bagi penelitian serupa di masa yang akan datang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk peneliti lebih 

lanjut dan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian film dengan 

menggunakan analisis resepsi. 

 

 

 

 

 

 

 


