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ABSTRAK 

 

Saat ini tubuh telah memantapkan posisinya sebagai titik pusat diri. Ia adalah medium yang 

paling tepat untuk mempromosikan dan memvisualisasikan diri sendiri. Tubuh juga bisa 

dikatakan sebagai suatu proyekbesar bagi seseorang. Seperti merokok yang merupakansatu jenis 

pilihan aktivitas yang populer dilakukan untuk memanfaatkan waktu senggang. Alasan-alasan 

untuk merokok yang dikemukakan perempuan misalnya, sangat mungkin berbeda dari mereka 

yang laki-laki. Laki-laki membayangkan bahwa dengan merokok maka mereka bisa dianggap 

sudah dewasa, tidak lagi anak kecil, dan bisa memasuki kelompok teman sebaya sekaligus 

kelompok yang mempunyai cirri gaya tertentu. Lain halnya dengan perempuan. Merokok 

dianggap bukan sesuatu yang lumrah dan lazim dilakukan oleh perempuan, karenanya 

perempuan yang merokok dianggap sebagai cirri khas yang akan membedakan mereka dengan 

perempuan yang lain yang tidak merokok. Pada beberapa kelompok masyarakat, perempuan 

perokok kerap dihubungkan dengan stereotip buruk dan mendiskreditkan bukan perempuan baik-

baik , urakan dan sebagainya. Keberanian untuk merokok ini akhirnya menjadi sesuatu yang 

membanggakan dan memuaskan, baik laki-laki maupun perempuan.  

Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

Bagaimana Persepsi Mahasiswa UMM Komunikasi Semester V Tentang Perempuan Perokok 

dalam Film “ Butterfly. Data yang hendak dikumpulkan adalah tentang persepsi mahasiswa 

UMM tentang perempuan perokok dalam Film “Butterfly”. Sehingga data yang dikehendaki 

adalah dalam bentuk deskriptif. Ungkapan dari konsep tersebut diatas lebih menghendaki makna 

yang berada di balik deskripsi data tersebut, Karena itu penelitian lebih sesuai menggunakan 

pendekatan kualitatif.  

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu upaya untuk menggali dan 

mengumpulkan informasi tentang persepsi Mahasiswa UMM komunikasi semester V tentang 

perempuan perokok dalam Film “Butterfly”. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara dan FGD. Sedangkan cara menetapkan jumlah subyek penelitian adalah dengan 

teknik Bola Salju (Snow-Ball ). Dan teknik analisis datanya meliputi pengumpulan data, 

menganalisis isi keseluruhan dari proses wawancara dan FGD tersebut. Untuk teknik 

pemeriksaan keabsahan datanya menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. 

Hasil penelitian tentang persepsi mahasiswa UMM komunikasi semester V tentang perempuan 

perokok dalam film “Butterfly” yang meliputi unsure budaya, kesehatan , gaya hidup, agama, 

dan. Dilihat dari sudut pandang agama perempuan perokok dalam film tersebut mendapat respon 

negatif oleh para mahasiswa penonton film “Butterfly”. Dilihat dari sudut pandang gaya hidup, 

para mahasiswa merespon dengan beragam pendapat. Ada yang menganggap bahwa perempuan 

perokok adalah perempuan modern. Ada yang berpendapat juga bahwa perempuan perokok 

adalah mempunyai penilaian negative. Dalam sudut pandang agamapun mahasiswa penonton 



film “Butterfly” mempunyai peilaian negative. Dan yang terakhir dalam sudut pandang 

kesehatan, hamper seluruh mahasiswa penonton film “Butterfly” adalah berpendapat bahwa 

merokok adalah sutu hal yang sangat merugikan kesehatan apalagi dilakukan perempuan. 

 


