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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perempuan di Amerika Serikat pada tahun 1920an sudah mendapatkan 

kesempatan untuk bekerja namun mereka mendapatkan upah yang rendah tidak 

sesuai dengan jam kerjanya. Pada tahun 1970 dan 1980 kesenjangan dalam 

penerimaan upah berdasarkan gender masih lekat dirasakan dan belum ada 

perubahan. Namun 1998 kesenjangan tersebut berubah bukan lagi berdasarkan 

gender melainkan kesenjangan dengan pekerja perempuan yang usianya lebih 

muda, hingga abad ini perempuan yang bekerja menjadi buruh masih 

mendapatkan upah tidak sesuai dengan jam kerjanya. Meskipun pekerja 

perempuan ini mendapatkan upah rendah, namun jumlah mereka bertambah dari 

yang semula hanya 20 persen menjadi 87 persen pada tahun 20001. Pada awalnya, 

perempuan Amerika menganggap kebebasan dapat diraih ketika mereka dapat 

perlakuan yang setara dengan laki-laki dalam hak persamaan sehingga tidak ada 

lagi ketimpangan, pemikiran tersebut bertambah kearah hak perempuan yang 

lebih spesifik seperti bagi istri yang bekerja boleh menyimpan gajinya sendiri juga 

tuntutan untuk melegalkan aborsi gratis2. Pemikiran sebelumnya dirasa terlalu 

radikal, karena ingin menjadikan perempuan ras superior sebagai balasan 

dahulunya perempuan selalu tertindas dan keinginan kuat untuk mematahkan 

dominasi laki-laki juga memunculkan pertanyaan akan dibawa kemana 

                                                       
1 Gülten Silindir. Challenging The Status Quo of Women In The Early Twentieth Century In the 
Works of Diana Of Dobson’s and Trifles. Kilis 7 Aralik University, Faculty of Arts and Sciences 
Departement Of Western Languanges and Literature. Kilis, Turkey. Hal 78
2 Sarah Gamble. Pengantar Memahami Feminisme dan Postfeminisme. Penerbit Jalasutra Anggota 
IKAPI. 2010. Yogyakarta, hal 38
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perempuan yang masih membutuhkan laki-laki. Sehingga muncullah pemikiran 

baru yang menyuarakan kebebasan perempuan menjadi seperti apa yang 

diinginkan namun tetap mendapatkan haknya serta tidak harus meruntuhkan 

dominasi laki-laki. Justru menggunakan potensi yang ada dalam dirinya untuk 

mendapatkan keinginannya, seperti bosan menjadi perempuan pekerja dan 

memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga ia bisa dengan mudah berhenti 

tanpa ada yang menghalangi, selain itu juga menggunakan hal yang identik 

dengan perempuan (memasak, berdandan) sebagai kekuatan daya juang 

pembuktian bahwa perempuan juga bisa memperoleh keinginannya tanpa harus 

menjadi maskulin dan mematahkan dominasi laki-laki.

Pemikiran ketiga inilah yang kini banyak diterapkan oleh perempuan di 

Amerika Serikat, karena dirasa mencakup segala aspek kebutuhan perempuan. 

Sebagai Negara adidaya, Amerika merasa pemikiran tersebut layak disebarkan 

agar negara yang berada mengikuti pola pemikiran tersebut3.

Perempuan Amerika Serikat yang merasa haknya tidak terpenuhi 

melakukan berbagai bentuk perlawanan yang diprakarsai oleh adanya kelompok-

kelompok feminis pada saat itu begitu pula perempuan Arab Saudi. Sangat 

berbeda dengan situasi perempuan di Amerika Serikat, perempuan di Arab Saudi 

hak-haknya jauh lebih terbatas daripada perempuan Amerika Serikat. Pembatasan 

hak untuk perempuan ini beralasan bahwa perempuan haruslah menjaga diri serta 

martabatnya, perempuan sangat dilarang untuk menyetir mobil dan pemerintah 

menjamin tidak akan diturunkannya lisensi mengemudi untuk perempuan. 

                                                       
3 Ibid. hal 83
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Perempuan juga mendapatkan larangan untuk bekerja, berpartisipasi dalam 

pemilu serta berpergian keluar negri tanpa dampingan dan persetujuan 

mahramnya bisa dari keluarga maupun suaminya. Jika berpergian keluar rumah 

mereka diwajibkan memakai abaya4 serta bercadar untuk menutupi wajah mereka, 

selain itu perempuan disana juga dilarang untuk tertawa dengan suara keras 

karena suara mereka dianggap pengundang syahwat laki-laki. Tata hukum islam 

yang sangat ketat penerapannya di Arab Saudi, telah melarang laki-laki dan 

perempuan untuk berbaur. Karena larangan berbaur inilah perempuan memiliki 

sedikit kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya seperti larangan 

mengikuti olahraga yang pada akhirnya diperbolehkan namun dengan kewajiban 

tetap menggunakan pakaian yang menutup aurat, larangan menonton pertandingan 

sepak bola di stadion yang akhirnya pemerintah membangunkan tribune khusus 

penonton perempuan, begitu pula di restoran disediakan tempat pemesanan serta 

ruangan makan terpisah khusus perempuan. 

Kesempatan perempuan untuk bekerja ditentukan oleh ada tidaknya ijin 

dari mahramnya, karena kebanyakan warganya masih konservatif jadi hanya 

sedikit perempuan yang boleh bekerja selain menjadi ibu rumah tangga. Persoalan 

perempuan yang telah berumah tangga tidak hanya meliputi dapur dan kasur saja 

namun juga tentang kecantikan. 

Perempuan merupakan makhluk yang tak sesederhana laki-laki dalam 

segala hal, mereka cenderung lebih kompleks permasalahannya. Namun 

permasalahan menjaga kecantikan diri dirasa menghinggapi perempuan segala 

                                                       
4 Abaya merupakan pakaian khas perempuan Arab Saudi yang longgar menutupi seluruh tubuh 
perempuan hingga ke mata kaki warnanya cenderung gelap.
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macam usia. Konsepsi kecantikan perempuan dikonstruksi oleh media massa, 

pada tahun 1940an perempuan yang berpostur tubuh subur merupakan ikon 

kecantikan di masa itu seperti Marilyn Monroe. Kemudian pada 1960 standar 

kecantikan mengalami perubahan seiring dengan trend fashion yang sedang 

gencar menampilkan pakaian mini untuk menunjukkan kaki yang tinggi dan 

jenjang. Ikon kecantikan masa itu adalah Twiggy, seorang model dengan tinggi 

badan 170cm dan berat badan 40kg5. Saat ini tren kecantikan yang sedang popular 

adalah “fiercely size” atau “plus size model” yang dipopulerkan oleh Tyra Banks 

dimana perempuan yang berpostur tubuh berisi ataupun gemuk dianggap cantik 

dan dapat menjadi model6. Perempuan di dunia menganggap tubuh yang ideal 

dan kulit yang mulus tanpa jerawat, keriput dan flek hitam ialah standar 

kecantikan perempuan sesungguhnya yang dapat menunjang penampilan dan 

dirasa dapat mendapatkan apa yang diinginkan jika telah berhasil menerapkan 

standar kecantikan tersebut dalam diri mereka.

Permasalahan ini dinilai banyak dirasakan oleh perempuan diseluruh 

penjuru dunia maka media massa membingkai peristiwa yang ada dan mulai 

menciptakan tayangan-tayangan yang dinilai cukup menggambarkan persoalan 

yang tengah dihadapi. Seperti mulai adanya tayangan opera sabun di Amerika 

Serikat pada akhir tahun 1970an yang membahas tentang kisah percintaan, 

kemudian semakin berkembang pada tahun 1998 dengan kemunculan serial 

televisi yang bertemakan permasalahan yang dihadapi perempuan namun bukan 

                                                       
5 Anastasia Melliana. Menjelajah Tubuh Perempuan dan Mitos Kecantikan. Penerbit LkiS, 2006 
Yogyakarta 
6 Bruna Nessif. Tyra Banks Hates the Label “Plus Size”, Says She Prefer The Term “Fiercely 
Real” dalam http://www.eonline.com/news/493043/tyra-banks-hates-the-label-plus-size-says-she-
prefers-the-term-fiercely-real diakses pada 29 Januari 2014 pukul 15.22
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terbatas kisah percintaan saja7. Serial televisi ini lebih beragam bahasannya dalam 

menyikapi permasahan perempuan, untuk perempuan yang masih lajang akan 

disibukkan dengan urusan pengakuan hak untuk mendapatkan hak pilih di 

hidupnya dalam hal kebebasan untuk menjadi apapun yang dia inginkan tanpa 

harus ada yang menghalangi di bidang pekerjaan, hubungan percintaan, 

pertemanan, gaya hidup, dan kecantikan sementara untuk perempuan yang sudah 

berumah tangga juga ada bahasan mengenai pernikahan bukanlah halangan untuk 

mendapatkan hak pilihnya sama seperti saat masih lajang namun lebih 

mengerucut tidak bisa lagi mendapatkan kebebasan dalam hubungan percintaan 

karena mereka telah terikat dengan pernikahan. Hal tersebut ditandai dengan 

munculnya serial televisi yang berjudul Sex and The City.

Serial televisi turut serta dalam menentukan standar kecantikan seorang 

perempuan. Dalam tayangannya diperlihatkan bahwa perempuan haruslah 

mengikuti trend yang sedang marak saat ini dari kecantikan wajah yang tampak 

bersih cerah merona tanpa ada noda, tubuh langsing dengan kaki yang jenjang, 

penggunaan pakaian, tas dan sepatu bermerk perancang kelas dunia jika sudah 

terpenuhi itu semua maka sempurnalah sudah kecantikan seorang perempuan. 

Adanya standar kecantikan ini membuat perempuan berlomba-lomba membentuk 

dirinya untuk menjadi perempuan cantik yang sempurna, ditunjang dengan 

banyaknya iklan di televisi yang menawarkan berbagai macam produk kecantikan

juga dengan online shopping untuk barang-barang bermerk buatan perancang 

terkenal dunia. Tak bisa dipungkiri bahwa standar kecantikan ini menciptakan 

                                                       
7 Sarah Gamble, op cit. hal 135
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konsumerisme bagi perempuan dengan obsesi menjadi cantik, standar kecantikan 

inilah yang dimanfaatkan Amerika sebagai cultural commodities dari Amerika 

Serikat untuk perempuan Arab Saudi.

Fenomena konsumerisme memang melanda perempuan di dunia, termasuk 

di negara Amerka Serikat sendiri selaku negara adidaya yang juga merupakan 

penyumbang standar kecantikan terbesar melalui media massa telah berhasil 

membangun citra kecantikan perempuan yang tak terbantahkan hingga saat ini, 

menggunakan iklan serta pencitraan melalui karakter aktris dalam serial 

televisinya yang tersebar di tiap negara membuat perusahaan pemilik di bidang 

kecantikan perempuan seperti bidang kosmetik, brand-brand perancang busana 

ternama turut ikut melakukan promosi didalamnya. Di serial televisi Sex and The 

City contohnya para aktor dan aktrisnya menggunakan barang-barang berlabel 

perancang terkenal dalam kehidupan sehari-harinya di tayangan tersebut seperti 

sepatu merk Manolo Blahnik, pakaian serta tas milik Dior, Gucci, Chanel, 

Burberry, Fendi. Tayangan tersebut tidak hanya disiarkan di Amerika Serikat saja 

namun juga disiarkan di luar negeri seperti Arab Saudi.

Hubungan antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat merupakan 

simbiosis mutualisme, dimana Arab Saudi menggantungkan pembelian 

persenjataan militer hanya pada Amerika Serikat dan Amerika menyambut baik 

dengan menempatkan pangkalan pesawat tanpa awak namun bersenjata. Amerika 

juga bergantung pada Arab Saudi dalam persoalan minyak, Arab Saudi juga telah 

menginvestastasikan 600 milyar US$ untuk menyokong perekonomian Amerika 
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Serikat8. Selain itu juga Amerika sebagai negara Patron, dapat dengan mudah 

memberikan pengaruh baru terhadap Arab Saudi karena segala hal yang berasal 

dari Amerika selalu berlabel modernisasi.

Tayangan serial televisi milik Amerika Serikat yang bernafaskan standar 

kecantikan ini menyebar hingga ke Arab Saudi dan dari tayangan tersebut berhasil 

mencuri perhatian perempuan Arab Saudi. Setelah masuknya tayangan-tayangan 

serial televisi yang membahas persoalan perempuan membuat tahun 2009, 

perempuan muda Saudi menghabiskan uang sebesar 2,4 milyar dolar untuk 

membeli kosmetik9. Dan mereka sangat totalitas terhadap penampilan.

Untuk lebih jelasnya penulis telah membuat skema kerangka berpikir yang 

dapat dilihat sebagai berikut :

                                                       
8 Rebbeca May, Arab Sudi : Kontradiksi Sahabat Barat dan Pendukung Terrorisme dalam 
http://www.dw.de/arab-saudi-kontradiksi-sahabat-barat-dan-pendukung-teroris/a-16593629
diakses pada 25 Agustus 2013 pukul 22.58
9 Abeer Allam, Saudi Women Among World’s Biggest Consumers of Beauty Products dalam 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/19/AR2010071905246.html
diakses pada 24 Agustus 2013, pukul 04.20
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Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

Sumber : Ilustrasi Pribadi

Mengakibatkan Konsumerisme Sebagai Dampak Pemenuhan 
Kebutuhan

Cultural ImperialismCultural Dopes

Permasalahan Perempuan

Ditampilkan dalam media massa (tayangan serial televisi)

Perempuan Arab SaudiPerempuan Amerika 
Serikat 



10

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana Serial Televisi Amerika Serikat Digunakan Sebagai Media Cultural 

Imperialism Untuk Perempuan Arab Saudi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir ini, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- Mengetahui bagaimana serial televisi Amerika Serikat digunakan sebagai 

media Cultural Imperialism untuk perempuan Arab Saudi.

1.4 Literatur Terahulu

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil 

penelitian terdahulu oleh peneliti yang mengangkat topik yang berdasar sama 

yaitu media massa sebagai alat penyampaian ide. Tiga kajian yang menjadi 

pembanding adalah penelitian yang dilakukan oleh Suud Fitra Alwi Assegaf 10dan 

Nina Nurruwaida Anggita Pradani11, juga jurnal milik Belaid Allal12.

Penelitian yang dilakukan oleh Suud Fitra Alwi Assegaf yang berjudul 

“Peran Televisi Al Jazeera Bagi Diplomasi Qatar” dijelaskan bahwa kesadaran 

                                                       
10 Suud Fitra Alwi Assegaf (05260006) Hubungan Internasional, Skripsi “Peran Televisi Al-
Jazeera Bagi Diplomasi Qatar”. Universitas Muhammadiyah Malang. 2009.
11 Nina Nurruwaida Anggita Pradani (06260028) Hubungan Internasional, Skripsi “Konflik Politik 
Global Peradaban Hindu, Islam dan Barat dalam Film My Name Is Khan”. Universitas 
Muhammadiyah Malang. 2010.
12 Belaid Allal, American Cultural Imperialism : Propaganda and Impact in Contemporary China 
(Jurnal). Mentouri University of Constantine, Democratic And Popular Republic Of Algeria. June 
2010.
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para pemimpin tentang kemampuan media mengubah pandangan masyarakat, 

meyakinkan mereka jika media dapat menjadi alat diplomasi untuk mencapai 

kepentingan negara. Maka didirikanlah jaringan televisi Al Jazeera, dengan 

kebebasan untuk memberitakan berbagai peristiwa sesuai dengan apa yang terjadi 

serta dijaminnya kebebasan tersebut oleh pemerintahan Qatar. Berbeda dengan 

Suud, penulis mengangkat serial televisi dari Amerika Serikat digunakan untuk 

menjalankan misi Cultural Imperialism dengan membawa pesan khususnya yaitu 

dominasi kebudayaan dan menjadikannya kebudayaan tunggal milik Amerika 

Serikat saja.

Dan dalam penelitian Nina Nurruwaida Anggita Pradani dengan judul 

“Konflik Politik Global Peradaban Hindu Islam dan Barat dalam film My Name Is 

Khan”, dijelaskan bahwa film My Name Is Khan merupakan film yang 

mengangkat tentang isu rasial dan terorisme antara islam dan barat. Dalam 

skripsinya, Nina menekankan cerita yang diangkat dalam film My Name Is Khan 

ini menjadi gambaran atau lebih tepatnya sebuah miniatur dari benturan antar 

peradaban (clash of civilisation) yang dijelaskan oleh Samuel P. Huntington, 

sehingga hal ini menjadi alasan mengapa Nina menggunakan pendekatan 

Huntington tersebut untuk menjelaskan sebuah film yang maknanya sebagai 

gambaran realitas dan memiliki makna dan pesan tertentu bagi penontonnya. 

Penulis menggunakan teori Postfeminism untuk menjelaskan bagaimana 

kecantikan menjadi senjata untuk memberdayakan perempuan dalam hal 

mendapatkan segalanya dan ditunjang dengan teori Cultural Imperialism sebagai 

senjata yang berfungsi menyebarkan gagasan baru bagi perempuan di Arab Saudi.
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Dalam Jurnal milik Belaid Allal yang berjudul American Cultural 

Imperialism : Propaganda and Impact in Contemporary China dijelaskan 

bagaimana Amerika berusaha melebarkan dominasinya dengan berbagai cara 

seperti melalui serial televisi, film layar lebar, dan menjamurnya restoran fast 

food yang bertujuan untuk memarjinalkan nilai-nilai di masyarakat serta produk 

lokal. Disini juga dijelaskan bukan hanya dalam hal industri hiburan serta 

makanan namun dalam aspek tata bahasa juga turut dijajah oleh Amerika, hal ini 

diperlihatkan dengan kebanyakan murid sekolah dan mahasiswa lebih suka belajar 

bahasa inggris daripada bahasa mandarin juga dengan diberlakukannya sistem 

beasiswa dapat dengan mudah belajar di Amerika. Amerika mengatasnamakan 

modernisasi sebagai istilah lain yang lebih halus dalam melancarkan Cultural 

Imperialismnya, sementara penulis lebih spesifik membahas tentang penggunaan 

serial televisi sebagai media Cultural Imperialism Amerika Serikat dalam rangka 

menyebarkan standar kecantikan untuk perempuan di Arab Saudi.

Berikut terdapat tabel pembeda antara peneliti sebelumnya dengan penulis :

No Nama Peneliti Judul Penelitian Fokus Penelitian Fokus Penulis

1. Suud Fitra Alwi 

Assegaf

Peran Televisi 

Aljazeera sebagai 

media diplomasi 

Qatar

Televisi Menjadi 

alat diplomasi 

untuk mencapai 

kepentingan 

negara

Serial Televisi 

Amerika 

Serikat 

sebagai media 

Cultural 

Imperialism
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dengan tujuan 

dominasi 

kebudayaan 

2. Nina Nurruwaida 

Anggita Pradani

Konflik Politik 

Global Peradaban 

Hindu Islam dan 

Barat dalam Film 

My Name Is Khan

Menggambarkan 

peristiwa yang 

terjadi dalam 

film sebagai 

bentuk dari teori 

Clash Of 

Civilization 

(benturan antar 

peradaban) milik 

Huntington

Postfeminisme 

sebagai nilai 

yang diusung 

oleh serial 

televisi 

Amerika 

Serikat dalam 

kegiatan 

Cultural 

Imperialism di 

Arab Saudi

3. Bellaid Allal American Cultural 

Imperialism : 

Propaganda and 

Impact in 

Contemporary 

China

Jenis-jenis 

media Cultural 

Imperialism

yang 

dilancarkan 

Amerika Serikat 

di China beserta 

Penggunaan 

serial televisi 

sebagai media 

Cultural 

Imperialism

Amerika 

Serikat pada 
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dampaknya perempuan 

Arab Saudi

Tabel 1.2 Pembeda Peneliti Sebelumnya dengan Penulis

1.5 Landasan Teori

A. Teori Cultural Imperialism

“Cultural Imperialism refers to the worldwide spread and dominace of American 

consumer culture and products. Which many nations claim is eroding their local 

cultural traditions and values represents a form of global cultural regulation. The 

cultural commodities refers to products of the print and audio visual industries 

including movies, television, publishing, radio and music13.”

Term Cultural Commodities merujuk pada produk cetak maupun industri 

audio visual termasuk film, televisi, iklan, radio dan musik. Produk tersebut 

merupakan mesin penggerak transmisi nilai, gaya hidup dan ideologi yang 

digunakan untuk mengikis budaya lokal. Cultural Imperialism digunakan oleh 

negara maju untuk mempropagandakan budayanya dengan tujuan mengganti 

ideologi yang telah lama hidup di masyarakat dengan ideologi baru yang 

ditawarkan oleh negara maju tersebut. Dalam kasus ini Amerika selaku negara 

adidaya, menggunakan media-media seperti yang telah disebutkan diatas untuk 

melangsungkan tujuannya mengganti ideologi negara-negara dibawahnya supaya 

                                                       
13 Emile Rauschenberger. Deconstructing Cultural Imperialism. Fall 2003. hal 2
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mengikuti ideologinya yang liberal14. Film Amerika dan musik, tayangan sitkom 

dan opera sabun termasuk dalam Cultural Commodities yang mendapat manfaat 

melekat dari tanda “Made In America”. Disamping menghasilkan keuntungan 

ekonomi yang melimpah, produk Amerika juga mempromosikan tema umum 

seperti standar kecantikan bagi perempuan yang merupakan modal untuk 

mencapai apapun yang mereka inginkan untuk meningkatkan penghasilan serial-

serial televisi tersebut dengan tujuan untuk membebaskan keinginan alami 

manusia untuk membebaskan dirinya sendiri tanpa ada apapun yang menghalangi.

Collective socio-political merupakan cara yang bisa diterapkan masyarakat 

untuk melawan dominasi budaya barat. Pergerakan ini membangun perlindungan 

perlawanan atas nama Tuhan, Negara, Etnisitas, Keluarga atau Budaya Lokal. Di 

Arab Saudi terdapat ajang kontes kecantikan yang disebut “Miss Congeniality”

bukan seperti kontes kecantikan pada umumnya yang mana kecantikan tubuh 

perempuan juga diperhitungkan, dalam kontes ini hanyalah pemilik etika terbaik 

yang menjadi juara15. Kontes kecantikan ini sebagai langkah muslim konservatif 

Arab Saudi untuk menyebarkan pesan mereka bahwa kecantikan tidak semata 

dinilai dari kecantikan wajah dan tubuh namun kecantikan moral jauh lebih 

penting, juga dalam menghadapi serbuan pengaruh asing yang membanjiri Arab 

Saudi16.

                                                       
14 Ibid
15 Alarabiya.net English, Third Annual ‘Miss Congeniality’ Beauty Pageant Held In Saudi Arabia
dalam http://www.alarabiya.net/articles/2012/10/10/242959.html diakses pada 27 Agustus 2013 
pukul 07.15
16 Saudi Beauty Pageant : Miss Beautiful Morals dalam 
http://www.huffingtonpost.com/2009/05/06/saudi-beauty-pageant-miss_n_198103.html diakses 
pada 24 Agustus 2013 pukul 20.00
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Tayangan serial televisi milik Amerika Serikat yang tersebar di berbagai 

penjuru dunia membawa misi bahwa perempuan dengan wajah yang bersih, 

bentuk tubuh proposional serta mengenakan barang-barang berlabel perancang 

kelas dunia merupakan indikator perempuan tersebut dikatakan cantik serta 

adanya jaminan dapat memperoleh segala yang diinginkan, sehingga dapat 

membuat para perempuan yang menontonnya menjadi berlomba-lomba 

memenuhi standar kecantikan tersebut.

B. Postfeminisme

Postfeminisme merupakan pengembangan dari feminisme gelombang 

pertama dan kedua. Pada gelombang pertama adanya tuntutan bahwa perempuan 

juga memiliki hak untuk bekerja dan protes atas pernyataan menikah adalah 

pekerjaan yang tepat untuk perempuan, sementara pada gelombang kedua lebih 

banyak tuntutan antara lain kesetaraan gaji, pekerjaan dan pendidikan, kontrasepsi 

serta aborsi gratis sesuai kebutuhan. Feminisme gelombang kedua menganggap 

perempuan merupakan kelompok sosial yang tertindas karena tubuhnya sebagai 

otonomi seksual sebagai sarana penindasan, selain itu laki-laki juga dianggap 

banyak merebut kesempatan yang seharusnya juga bisa diperoleh perempuan. 

Dari pemikiran ini para perempuan merasa dominasi laki-laki harus diruntuhkan, 

agar perempuan mendapatkan kesetaraan. Postfeminisme mengambil nilai-nilai 

pokok kedua feminisme tersebut seperti tuntutan bahwa perempuan juga memiliki 

hak untuk bekerja dan pemenuhan segala tuntutan pada gelombang kedua namun 

yang membedakan ialah postfeminisme tidak bertujuan meruntuhkan dominasi 
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laki-laki. Tetap menempatkan laki-laki pada posisi seharusnya seperti ayah, 

teman, kekasih, suami17.

Postfeminisme menjelaskan bahwa kemerdekaan bagi perempuan terletak 

pada adanya kebebasan untuk menjadi apapun yang diinginkannya tanpa ada yang 

menghalangi. Istilah Lipstick Feminism muncul pada tahun 1980 dan 1990, ialah 

jenis dari postfeminisme yang menerangkan bahwa tingkat feminitas seorang 

perempuan dapat menjadi empower bagi perempuan tersebut18. Artian dalam 

tingkat feminitas ini yaitu menggunakan kecantikan (penampilan luar) sebagai 

alat untuk mendapatkan keinginanya, ketika telah mendapatkan apa yang 

diinginkan itulah kepuasan.

Helen Gurley Brown berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki 

memiliki kesamaan dalam hasrat seksual, selain itu perempuan dan laki-laki juga 

memiliki persamaan dalam akses ekonomi juga kebebasan seksual19. Untuk 

pemenuhan kebutuhan tersebut perempuan harus menonjolkan sisi feminitasnya, 

dan hak semua perempuan untuk mewujudkannya. Sisi feminitas yang 

dimaksudkan ialah bagaimana perempuan memaksimalkan kecantikan tubuhnya, 

sehingga melahirkan standar kecantikan bagi perempuan yang mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu.

Perkembangan standar kecantikan ini diikuti dengan perkembangan media 

massa, pada tahun 1940an perempuan yang berpostur tubuh subur merupakan 

ikon kecantikan di masa itu seperti Marilyn Monroe. Kemudian pada 1960 standar 

                                                       
17 Sarah Gamble, op cit. hal 54.
18 What Is Lipstick Feminism? Dalam http://www.wisegeek.com/what-is-lipstick-feminism.htm
diakses pada 27 Agustus 2013 pukul 4.20
19 Jennifer Scanlon. Bad Girls Go Everywhere : The life of Helen Gurley Brown. Oxford 
University Press, 2009 hal xi
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kecantikan mengalami perubahan seiring dengan trend fashion yang sedang 

gencar menampilkan pakaian mini untuk menunjukkan kaki yang tinggi dan 

jenjang. Ikon kecantikan masa itu adalah Twiggy, seorang model dengan tinggi 

badan 170cm dan berat badan 49kg. Tren tubuh langsing ala model, wajah mulus 

tanpa noda, polesan kosmetik mahal dan penggunaan barang-barang berlabel 

perancang kelas dunia inilah standar kecantikan saat ini.

Penyebar standar kecantikan ini menggunakan media massa, salah satu 

contohnya adalah tayangan serial televisi. Amerika Serikat memahami bahwa

perempuan Arab Saudi banyak menghabiskan waktu dirumah, karena 

keterbatasan hak mereka diluar selain dengan mahramnya maka digunakanlah 

tayangan serial televisi sebagai media penyebaran nilai lipstick feminism ini.

C. Konsep Relasi Patron Client

Relasi Patron Client merupakan pertukaran hubungan antara kedua peran 

yang dapat dinyatakan sebagai hubungan dimana seorang ataupun negara dengan 

status sosio ekonominya yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan 

sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, sehingga menciptakan 

ketergantungan bagi seorang yang dianggapnya lebih rendah (klien)20.

Dalam hubungan yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi 

keduanya tidak nampak saling menyokong dari luar, terlihat dengan adanya invasi 

anti terorisme yang dilaksanakan Amerika Serikat di Palestina. Di sisi lain Arab 

Saudi mengalami ketergantungan dengan Amerika Serikat dalam hal pembelian 
                                                       
20 James C Scott. Patron Client Politics and Political Change In Southeast Asia. Dalam
http://chenry.webhost.utexas.edu/pmena/coursemats/2009/Scott-1972-clientelism.pdf , diakses 
pada 27 Agustus 2013 pukul 15.26
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senjata, namun disisi lain Amerika juga bergantung pada minyak yang dimiliki 

oleh Arab Saudi. Karena Amerika merupakan negara Patron bagi Arab Saudi, 

maka segala produk Amerika dapat dengan mudah masuk ke Arab Saudi dan 

anggapan masyarakat tentang segala produk Amerika merupakan modernisasi.

Sadar dengan posisinya sebagai negara patron, Amerika memanfaatkan 

untuk menyebarkan nilai, gaya hidup, dan ideologi negara client untuk mengikis 

budaya lokalnya dan menggantinya dengan kebudayaan global (kebudayaan 

buatan Amerika Serikat). Pemanfaatan ini menggunakan media massa khususnya 

serial televisi, pemerintah Arab Saudi sadar bahwa perempuan tidak banyak 

beraktifitas diluar selain didampingi mahramnya maka ia memberikan hiburan 

berupa channel televisi MBC4 sebagai media khusus perempuan yang berisikan 

acara drama serial televisi.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Level Analisa

Untuk mempermudah pemahaman mengenai metodologi penulisan, maka 

penulis menempatkan posisi unit eksplanasi dan level analisa pada bagiannya 

masing-masing. Unit eksplanasi menerangkan tentang Serial Televisi Amerika 

Serikat sementara unit analisa menerangkan sebagai media Cultural Imperialism

pada perempuan Arab Saudi.

1.6.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian 

deskriptif merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan mendeskripsikan 
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data serta menganalisis bagaimana serial televisi Amerika Serikat digunakan 

sebagai media Cultural Imperialism pada perempuan Arab Saudi.

1.6.3 Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai 

sumber informasi dan bahan dalam melakukan penelitian ini. Data-data diperoleh 

dengan melakukan studi pustaka berupa buku, koran, artikel, jurnal dan situs 

internet.

1.6.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif 

yaitu penyajian data yang digunakan oleh penulis, menjadikan penelitian ini 

sebagai penelitian pustaka yang menyajikan data-data untuk menganalisis 

fenomena yang telah ditentukan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian atau definisi operasional penelitian ini memuat 

tentang indikator-indikator variabel penelitian secara konkrit. Judul dari penelitian 

ini adalah Serial Televisi Amerika Serikat Sebagai Media Cultural Imperialism

Pada Perempuan Arab Saudi. Tingkat analisa dalam penelitian ini adalah 

korelasionis.

Berdasarkan dari penelitian tersebut terdapat 2 variabel yaitu :

 Serial Televisi Amerika Serikat sebagai unit eksplanasi 

atau disebut juga variabel dependen
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 Sebagai media Cultural Imperialism pada perempuan Arab 

Saudi sebagai unit analisa atau disebut juga variabel 

independen

Dan ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi batasan materi dan 

batasan waktu.

1.7.1 Batasan Materi

Batasan materi dalam penelitian merupakan wadah bagi penulis 

yang didalamnya mencakup kawasan, keadaan, fakta-fakta atau sumber-

sumber dari fenomena yang akan diteliti. Dimana penulis akan 

menjelaskan alasan bagaimana serial televisi Amerika Serikat sebagai 

media Cultural Imperialism pada perempuan Arab Saudi dengan 

mengangkat konsepsi perempuan terhadap kecantikan hingga melahirkan 

konsumerisme sebagai pemenuhan syarat untuk menjadi cantik.

1.7.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam penelitian ini adalah berawal dari masuknya 

channel televisi MBC4 di Arab Saudi “entertainment for new arab 

women” yaitu pada tahun 2002 hingga 2010.



22

1.8 Argumentasi Dasar

Dari data yang telah penulis kemukakan, Amerika merupakan 

negara yang selalu ingin menambah dominasi di negara-negara lain 

dengan menggunakan berbagai macam daya dan upaya untuk meraihnya. 

Salah satu contohnya adalah mendayagunakan media massa sebagai alat 

cultural imperialismnya, media massa yang digunakan adalah serial 

televisi. Dalam serial televisi ini turut disisipkan konsepsi perempuan 

terhadap kecantikan, di negara Arab Saudi yang perempuannya 

berpemikiran lebih modern ketika disuguhkan tayangan seperti itu akan 

lebih mudah terperdaya. Perempuan Arab Saudi yang merupakan target 

cultural imperialism dari Amerika Serikat memunculkan dua reaksi yaitu 

reaksi postif serta negatif, reaksi positif yaitu berupa penerimaan ide 

kecantikan tersebut dan menjadi konsumerisme sementara reaksi negatif 

yaitu berupa menciptakan konsepsi kecantikan sendiri namun tidak 

melupakan identitas awal mereka serta ada yang menolak mentah-mentah 

konsepsi tersebut karena mereka merasa nyaman dengan keadaan yang 

sudah ada.
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1.9 Sistematika Penulisan

BAB I berisi : Latar Belakang

Rumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Literatur Terdahulu

Landasan Konseptual

Metodologi Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

Argumentasi Dasar

BAB II berisi :

Serial Televisi Amerika Serikat Sebagai Cultural 

Commodities

BAB III berisi :

Perempuan dan Target Cultural Imperialism I

(Preproduction)

BAB IV berisi :

Serial Televisi Sebagai Cultural Imperialism Amerika 

Serikat Terhadap Perempuan Arab Saudi

BAB V berisi :

Kesimpulan dan Saran


