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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang dengan pesat 

seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan informasi. Media massa 

adalah sebuah alat untuk menyampaikan informasi tersebut, baik melalui surat 

kabar, majalah, televisi, radio, maupun film. Media massa tidak hanya berperan 

sebagai agen sosialisasi bagi khalayaknya. Menurut George Gerbner, seorang 

ilmuan komunikasi, media memiliki kemampuan “mengkultivasi” 

khalayaknya. Gagasan dasarnya adalah bahwa menonton televisi atau media 

massa seperti film dalam jumplah frekuensi yang besar akan mengkultivasi 

(menanamkan) persepsi realitas yang konsisten dengan cara pandang dengan 

dunia yang disajikan dalam program televisi (Winarni, 2003:135). 

Film jika dilihat dari fungsinya tidak hanya menyebarkan pesan berupa 

informasi saja, akan tetapi juga memberikan pegetahuan umum baik sosial, 

budaya, politik maupun ekonomi yang sifatnya mendidik, dengan kekuatannya 

untuk membujuk atau mengubah sikap pandangan dan perilaku didalam 

masyarakat. Selain itu film sebagai salah satu bagian dari media massa juga 

mempunyai fungsi untuk menghibur bagi masyarakat luas seperti acara humor, 

tarian, film dan lain-lain. Dimana pesan-pesan yang menghibur tersebut 

didesain sedemikian rupa sehingga menarik dan menghibur khalayak. 

Film merupakan karya seni yang merupakan perwujudan dari sebuah 

cerita yang kemudian menjadi bentuk tontonan audio visual yang berfungsi 
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menghibur dan menyampaikan pesan-pesan dan informasi. Film juga mampu 

membawa emosi, imajinasi, ketakutan bagi penontonya. Film menjadi populer 

dan berkembang saat ini karena film merupakan media yang cukup efektif 

untuk menyampaikan pesan secara komplit baik itu verbal ataupun non verbal.  

Disisi lain film juga dijadikan media artistik para pembuat film dan dijadikan 

sebagai media komunal karna mengabungkan dari beberapa karya seni seperti 

seni rupa, arsitektur, seni sinematografi, seni fotografi, seni teater, seni musik, 

dan lain-lain.  

Film merupakan gambaran tentang realita kehidupan yang dibumbui oleh 

imajinasi dari sang filmmaker. Film tidak hanya menjadi media hiburan saja 

akan tetapi juga menjadi media pendidikan dan informasi. Film juga 

menjabarkan tentang segala aspek sosial kehidupan melalui pesan-pesan yang 

terkandung didalamnya. 

Jika dilihat secara dalam seni film ternyata memasuki berbagai aspek 

kehidupan, seperti aspek sosial, politik, agama, pendidikan, budaya, hukum, 

ekonomi, dan psikologi sebagai satu rangkaian cerita yang utuh. Didalam film 

terdapat unsur dramatisasi dan sinematografi menjadi kesatuan cerita audio 

visual sehingga penonton bisa larut didalamnya dan dapat merasakan terhibur, 

menyedihkan, menakutkan atau bahkan memberi motivasi. 

Pada awalnya dunia perfilman Indonesia mengalami pasang surut, namun 

seiring berjalanya waktu film Indonesia mampu untuk terus berkembang 

hingga saat ini dan kini banyak sineas-sineas muda Indonesia yang sudah 

mampu bersaing baik didunia perfilman nasional dan internasional. 
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Menjamurnya film-film di Indonesia memunculkan banyak tema cerita yang 

akhirnya disuguhkan mulai dari film remaja, persahabatan, percintaan, horor 

dan lain-lain yang kerap kali dicampur dengan adegan pornografi dan seks 

yang kebanyakan megandalkan kemolekan tubuh seorang wanita.  Hal ini 

diambil karena seorang film maker tidak lagi berpegang pada idealisme mereka 

untuk menciptakan sebuah karya film sebagai karya seni akan tetapi sudah 

dianggap sebagai jalan untuk berbisnis dan mendapatkan keuntungan secara 

materi. Sehingga tema yang munculpun akhirnya banyak yang tidak mendidik, 

yang muatan pesan didalamnya berpotensi untuk merusak moral generasi-

generasi muda dimasa yang akan datang.  

Dalam sejarah perkembangan di Indonesia, perempuan selalu menjadi posisi 

yang termaginalkan. Hak-haknya selalu dalam second class dibawah kaum laki 

laki dan hal ini seolah-olah telah menjadi budaya. Yuniyanti Chuzaifah 

(Kekerasan terhadap Perempuan dan Perilaku Seksual) dalam Tempo (2012) 

mengatakan Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas 

Perempuan) mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat sepanjang 

tahun 2011. Dalam laporan catatan tahunan Komnas Perempuan, jumlah kasus 

kekerasan yang ditangani lembaga pengada layanan yang berada di 33 provinsi, 

mencapai 119.107 kasus. Dibandingkan dengan tahun 2010, yang mencapai 

105.103 kasus. Fenomena yang terjadi beberapa wilayah di Indonesia menunjukan 

bahwa kekerasan terhadap perempuan belum banyak yang terungkap meski hal itu 

merupakan kenyataan hidup yang tidak dapat dipungkiri. Banyak kelompok 

disekitar kita yang memandang kekerasan terhadap perempuan secara legal-
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material cinderung menekan pada hukum formal sehingga hanya menangkap 

gombong kekerasan terhadap perempuan. 

Film berjudul “7 Hati 7 Wanita 7 Cinta” adalah film fiksi panjang karya 

Robby Ertanto Soediskam yang mengambil latar belakang tentang kekerasan 

terhadap perempuan, dengan mengambil realitas sosial kekerasan terhadap 

perempuan. Dalam film “7 Hati 7 Wanita 7 Cinta”   diambil beberapa karakter 

perempuan yang memperkuat unsur kekerasan mulai fisik sampai psikologi. 

Film “7 Hati 7 Wanita 7 Cinta” membawa sebuah realitas yang diangkat 

menjadi sebuah pesan yang sangat kuat dan relevan. Film ini menceritakan 

tentang kehidupan seorang dokter kandungan yang bernama Kartini, yang 

memiliki masa lalu yang kelam didunia percintaan yang mengakibatkan dirinya 

tetap sendiri di usia 45 tahun. Pada waktu menjadi dokter kandungan itulah 

kartini dihadapkan berbagai macam karakter pasien-pasien dengan berbagai 

macam permasalahan. Pasien pertama Ratna, seorang wanita berjilbab yang 

bekerja sebagai buruh konveksi yang selalu bekerja keras dan taat kepada 

suaminya yang ternyata menghianatinya. Pasien ke dua bernama Lili, seorang 

wanita keturunan Tionghoa yang menjadi korban kekerasan rumah tangga oleh 

suaminya yang mengalami kelainan seksual. Pasien ke tiga, Rara, gadis SMP 

yang ternyata hamil diluar nikah. Pasien ke empat, Yanti, seorang pelacur yang 

mengidap kanker rahim. Pasien ke lima Lastri, wanita yang gemuk  yang 

ternyata suaminya telah menikah sebelum dengan dirinya. Pasien ke enam 

Nigsih, seorang wanita karir yang egois dan berkuasa serta tidak mengangap 

suaminya seperti seorang suami. 
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin 

mengetahui lebih jelas unsur kekerasan terhadap perempuan. Dimana banyak 

sekali unsur kekerasan terhadap perempuan yang dimunculkan dalam film “7 

Hati 7 Wanita 7 Cinta”. kekerasan terhadap perempuan sangat menarik untuk 

dibahas  apalagi film ini mewakili beberapa karakter perempuan dimasyarakat 

Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah “Berapa banyak frekuensi kemunculan scene dan durasi 

kemunculan unsur kekerasan terhadap perempuan  dalam film “7 Hati 7 Cinta 

7” Wanita karya Robby Ertanto Soediskam?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui besar frekuensi dan durasi kemunculan unsur 

kekerasan terhadap perempuan dalam film “7 Hati 7 Wanita 7 Cinta” karya 

Robby Ertanto Soediskam. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitan yang dilakukan ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Secara akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan 

kepada mahasiswa  khususnya Jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi audio 

Visual agar mengetahui unsur kekerasan terutama kekerasan terhadap 

perempuan yang disampaikan melalui sebuah film. 

2. Secara praktis  

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan gambaran umum 

tentang analisis isi pada karya film. Penelitian ini juga diharapkan agar 

pembuat film kususnya sineas muda mampu menangkap realitas sosial 

sehingga kedepannya film indonesia bisa lebih berkualitas dan mampu 

bersaing di dunia internasional serta pesan yang disampaikan dapat diterima 

penikmat film dan masyarakat umum. 

 

E. Kajian Pustaka 

E.1    Kekerasan 

E.1.1 Pengertian Kekerasan 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia “Kekerasan diartikan dengan perihal 

yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cidera 

atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang 

lain, atau ada paksaan (1989.425). Menurut penjelasan ini kekerasan 

merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang megakibatkan luka, 
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cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu di 

perhatikan adalah berupa paksaan atau ketidak relaan atau tidak adanya 

persetujuan pihak lain yang di lukai (Wahid dan Irfan 2001:30). 

Moerti Hadiati Soeroso (2010:58) menjelaskan  bahwa bentuk-bentuk 

kekerasan pada dasarnya dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan 

pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan perkosaaan dan pencurian. 

Pengertian kekerasan dapat dilihat pada pasal 89 kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) yang berbunyi. “membuat orang pingsan atau tidak berdaya 

disamakan dengan mengunakan kekerasan”. Pasal tersebut tidak menjelaskan 

bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan, demikian juga tidak dijelaskan 

bagaimana bentuk bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pegertian “tidak 

berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga 

tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal-pasal 

dalam kitap Undang-Undang Hukum Pidana sering kali kekerasan dikaitkan 

dengan ancaman. Dengan demikian  dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat 

berbentuk fisik dan non fisik (ancaman kekerasan). 

Sedangkan menurut Mansour Faqih (2001:30) “dalam rangka 

memahami masalah pemerkosaan perlu terlebih dulu dipahami mengenai 

masalah kekerasan terhadap perempuan. Kata “kekerasan” yang digunakan 

disini seperti pandangan dari kata “violence” dalam bahasa inggris, meskipun 

keduanya memiliki konsep yang berbeda. kata “ violence” diartikan disini 

sebagai suatu serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas 

mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa 
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indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut seragam fisik belaka. 

Kekerasan terhadap sesama manusia ini sumbernya maupun alasanya 

bermacam-macam, seperti politik atau keyakinan keagamaan atau bahkan 

rasisme. Pandangan Monsour Faqih itu menunjuk pengertian kekerasaan pada 

objek fisik maupun psikologis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk 

penyeragan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau 

ketidak normalan pada fisik-fisik tetentu dapat pula yang terjadi adalah  

kekerasan fisik, namun dampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang 

menjadi korban kekerasan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis 

yang cukup parah kemudian memilih jalan bunuh diri (Wahid dan Irfan, 

2001:30). 

Asumsi yang muncul dan berlaku general, bahwa setiap modus 

kekerasan itu merupakan wujud pelanggaran hak-hak asasi manusia. Artinya 

berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat niscaya berakibat 

bagi kerugian orang lain. kerugian yang menimpa sesama secara fisik maupun 

non fisik  inilah yang dikategorikan sebagai pelangaran hak-hak asasi manusia 

(Wahid dan Irfan 2001:30). 

 

E.1.2  Kekerasan Dalam Film  

Kekerasan dalam film menggunakan berbagai objek mulai dari 

kekerasan terhadap  anak-anak, kekerasan terhadap kelompok geng, kekerasan 

secara masal atau pun kekerasan terhadap perempuan. Penonton film 

cenderung terbatas serta segmentasi yang dituju bisa diawasi dengan ketat, lain 
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halnya jika film tersebut berada di televisi yang ditayangkan secara langsung 

dan dapat dinikmati tanpa sensor maka adegan kekerasan yang seharusnya 

hanya disuguhkan kepada segmentasi dewasa dapat dilihat pula oleh anak-anak 

yang notabene  belum bisa membedakan mana yang bisa ditiru dan mana yang 

tidak bisa ditiru. 

Film adalah bagian kehidupan sehari-hari dalam banyak hal. Bahkan 

cara bicara kita sangat dipegaruhi oleh metafora film. Majalah New Yorker 

menggunakan metafora ini dalam edisi kusus tentang hollywood: ”skenario 

pribadi kita terentang dalam urusan flashback, percakapan, dan peran, kita 

mendekat, memilah-milah, lalu menghilang”. Penggambaran hollywood 

tentang kehidupan AS dan penggaruh-penggaruhnya (Vivian 2008:160): 

1. Sosiolog Norman Denzin mengatakan bahwa tayangan minum-minum di 

film-film AS ikut mempengaruhi romantisme menyesatkan tentang 

alkoholisme dalam kesadaran publik. 

2. Para sarjana yang menggunakan analisis isi menemukan bahwa penigkatan 

adegan kekerasan di film melebihi kekerasan dalam kehidupan nyata dan 

mempengaruhi persepsi bahwa kekerasan adalah masalah sosial yang 

makin berkembang dikehidupan modern. 

3. Para pemimpin politik mengekspresikan keperihatinan karena menurut 

mereka film telah mengerogoti moral generasi muda dan memuja perilaku 

yang menyeleweng. 

4. Anggota kongres Parnell Thomas pernah mengangkat persoalan apakah 

hollywood mendukung kekerasan untuk menguligkan pemerintah. 
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Media film merupakan media yang efektif dalam menyampaikan pesan-

pesan melalui cerita yang disampaikan, cerita, bahasa, perilaku dalam sebuah 

film mencerminkan kehidupan nyata dalam pembuatan film sehingga 

pemikiran yang tercipta untuk penonton adalah cerita  yang sebenarnya dan 

benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat. Film diangap sebagai media 

transformasi kekerasan, karena adegan kekerasan yang ditampilkan dalam film 

bisa berpengaruh langsung terhadap penontonya melalui identifikasi dan 

imitasi. 

E.1.3  Kekerasan Terhadap Perempuan 

Kekerasan bisa terjadi ke siapa saja yang menjadi korban termasuk 

kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan mempunyai 

banyak faktor baik dari lingkungan terdekat hingga masyarakat luas. Segala 

bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin tidak berakibat, 

menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan, 

termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-

mena kebebasan, baik yang terjadi dilingkungan masyarakat luas maupun 

dalam kehidupan keluarga. Kekerasan terhadap perempuan lebih menitik 

beratkan pada fisik perempuan yang cenderung lebih lemah dari pada laki-laki.  

Perempuan korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasanya, dapat 

berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, 

agama dan suku bangsa. Khusus untuk kekerasan dalam rumah 

tangga/hubungan intim, perempuan korban kekerasan yang dapat teridentifikasi 

adalah mereka yang mencari pertolongan dan datang ke shelter. Perempuan 
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demikian tidak jarang tampil sebagai perempuan yang sangat pasif, 

menunjukan ketakutan dan kekawatiran berlebihan, terkesan sangat emosional 

(labil, banyak menangis, histeris) atau sebaliknya terkesan sulit diajak 

komunikasi dan terpaku pada pemikiran-pemikiran sendiri. 

Jika ditelaah dari segi psikologi ada tiga penjelasan besar mengenai 

tindak kekerasan terhadap perempuan. Dua penjelasan pertama merupakan 

penjelasan “konvensional” yang mengacu pada sisi internal pelaku dan korban. 

Penjelasan ketiga adalah penjelasan psikologi feministik yang melihat 

keterkaitan erat antara struktur sosial dan pembagian kekuasaan dalam 

masyarakat dengan (dan dampaknya terhadap) aspek internal individu 

(Sudiarti, 2000: 14-15). 

1. Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karakteristik pribadi atau 

psikopatologi pelaku kekerasan, yang menyebabkan kekerasan kemudian 

terjadi misalnya, bahwa kekerasan dilakukan oleh orang yang “tergangu”, 

tertekan, memiliki banyak konflik dan masalah, yang kemudian direspon 

dengan cara melakukan kekerasan pada orang-orang disekitarnya. 

Pandangan ini biasanya menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan 

bukan merupakan hal yang umum, melainkan hal yang sangat khusus atau 

kasusistik. 

2. Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang diletakan ke karateristik 

pribadi korban kekerasan. Masuk dalam bagian ini adalah penjelasan 

bahwa kejadian kekerasan di “provokasi’ oleh korban misalnya dengan 

tingkah lakunya yang mengundang atau bahwa korban memiliki 
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karaterstik kepribadian tertentu yang menyebabkan mudah mengalami 

kekerasan (misalnya penuntut, histerik, masokistik). 

3. Penjelasan feministik: kekerasan terhadap perempuan merupakan produk 

struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan 

menomor satukan kepentingan dan persepektif laki-laki, sekaligus 

menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan 

kurang bernilai dibandingkan laki-laki. Pandangan ini menyatakan bahwa 

kekersan terhadap perempuan merupakan suatu hal yang cukup umum 

terjadi sebagai konsekuensi struktur masyarakat yang mementingkan dan 

didominasi oleh laki-laki. 

Alasan dari situasi kekerasan terhadap perempuan dimana perempuan 

menjadi korban kekerasan oleh laki-laki mencangkup interaksi kompleks dari 

aspek biologis, sosio-kultural, ekonomis, psikologi dan politis (Sudiarti, 2000: 

18-19). 

1. Laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan dan ada 

kemungkinan tingkat agresivitas yang lebih tinggi memiliki dasar biologis 

pula. Dalam masyarakat laki-laki juga dibiasakan melatih dan 

menggunakan fisiknya, sekaligus berkelahi, menggunakan senjata, dan 

mengunakan intimidasi kekuatan sejak masa kanak. 

2. Dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki 

terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. 

Tradisi tersebut juga tertampilkan dalam film, pornografi, musik rock dan 

media pada umumnya. 
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3. Realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari 

orang pada siapa ia bergantung. 

4. Pada tingkat individual, faktor psikologis berinteraksi bahwa sebagian 

laki-laki melakukan kekerasan dan sebagian perempuan menjadi 

perempuan menjadi korban kekerasan. 

5. Ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, 

dalam arti ada perbedaan ‘hak’ dan kemampuan untuk melakukan 

pengendalian terhadap satu sama lain.  

Kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya harus 

dijelaskan melalui konsepsi sosial: yakni bahwa struktur sosial yang 

memberikan hak-hak istimewa dan mengutamakan dominasi laki-laki akan 

direspon (oleh laki-laki dan perempuan). Dengan pandangan-pandangan yang 

menggangap wajar sikap menomorsatukan kepentingan laki-laki dan 

mengesampingkan kepentingan dan merendahkan perempuan, termasuk respon 

melakukan dan melestarikan tindak kekerasan terhadap perempuan.  

 

E.2  Film  

E.2.1  Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, Pool 

mendefinisikan komunikasi massa sebagai komunikasi yang berlangsung 

dalam situasi interposed ketika antara sumber dan penerima tidak terjadi 

kontak secara langsung, pesan-pesan komunikasi mengalir kepada penerima 
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melalui saluran-saluran media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, film 

atau televisi (Wiryanto, 2000 : 3). 

Menurut paradigmanya, alat komunikasi massa dibagi menjadi dua 

jenis yaitu paradigma lama (film, surat kabar, majalah, tabloid, buku, radio, 

televisi, kaset/CD) dan paradigma baru (surat kabar, majalah, tabloid, internet, 

radio, televisi) (Nurudin, 2007: 13). 

Film sebagai media komunikasi massa memang tidak lepas dari 

hubungan antara film dan masyarakat itu sendiri, seperti yang dikemukakan 

oleh Oey Hong Lee yakni, “film sebagai alat komunikasi massa kedua yang 

muncul di dunia, mempunyai masa pertumbuhannya pada akhir abad ke-19, 

dengan perkataan lain pada waktu unsur-unsur yang merintangi perkembangan 

surat kabar sudah dibikin lenyap. Ini berarti bahwa dari permulaan sejarahnya 

film dengan lebih mudah dapat menjadi alat komunikasi yang sejati, karena ia 

tidak mengalami unsur-unsur teknik, politik, ekonomi, sosial dan demografi 

yang merintangi kemajuan surat kabar pada masa pertumbuhannya dalam abad 

ke-18 dan permulaan abad ke-19 (Sobur, 2006 : 126). 

Film lahir di penghujung abad ke-19 sebagai bentuk dari perkembangan 

teknologi yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison dan Lumiere Bersaudara 

yang kemudian disebut gambar bergerak (motion picture) alias film. Film juga 

semakin mengekalkan apa yang telah dilakukan manusia selama beribu-ribu 

tahun, yakni menyampaikan kisah, yang diceritakan tentu saja perihal 

kehidupan. Eric Sasono menulis, dibandingkan media lain, film memiliki 
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kemampuan untuk meniru kenyataan sedekat mungkin dengan kenyataan 

sehari-hari (Irwansyah, 2009 : 12). 

E.2.2  Pengertian dan Unsur Pembentuk Film 

Film, secara umum dapat dibagi atas dua unsur dikutip Himawan 

pratista  (2008:1) yaitu unsur naratif dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut 

saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk 

sebuah film. Masing-masing unsur tersebut tidak akan dapat membentuk film 

jika hanya berdiri sendiri. Bisa kita katakan bahwa unsur naratif adalah bahan 

(materi) yang akan diolah, sementara unsur sinematik adalah cara (gaya) untuk 

mengolahnya.  

Dalam film cerita, unsur naratif adalah perlakuan terhadap cerita 

filmnya. Sementara unsur sinematik atau juga sering di istilahkan gaya 

sinematik merupakan aspek-aspek teknis pembentuk film. Unsur sinematik 

terbagi menjadi empat elemen pokok yakni, mise-en scene, sinematografi, 

editing dan suara. Masing-masing elemen sinematik tersebut juga saling 

berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk gaya 

sinematik secara utuh. 

Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Setiap 

film cerita  tidak mungkin lepas dari unsur naratif. Setiap cerita pasti memiliki 

unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu serta lainya. 

Seluruh elemen tersebut membentuk unsur naratif secara keseluruan. Elemen-

elemen tersebut saling berinteraksi serta berkesinambugan satu sama lain 

untuk membentuk sebuah jalinan peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan. 
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Seluruh jalinan peristiwa tersebut terikat oleh sebuah aturan yakni hukum 

kausalitas, (logika sebab-akibat). Aspek kausalitas bersama unsur-unsur dan 

waktu adalah elemen-elemen pokok pembentuk naratif.  

Sedangkan unsur sinematik lebih ke aspek-aspek teknis dalam 

produksi sebuah film. Mise-en-scene adalah segala hal yang berada di depan 

kamera.  Film memiliki banyak jenis termasuk film cerita pendek yang 

berdurasi di bawah 60 menit, film cerita pendek banyak dijadikan batu 

loncatan untuk kemudian memproduksi cerita panjang. Sedangkan film cerita 

panjang memiliki durasi 60 menit lazimnya berdurasi 90-100 menit (Effendy, 

2002:13). 

E.2.3 Jenis-Jenis Film  

Menurut Himawan Pratista (2008: 4-8) film dibedakan menjadi tiga 

jenis, yakni: 

1. Film dokumenter  

Film dokumenter berhubungan dengan orang-orang, tokoh, peristiwa dan 

lokasi yang nyata. Film dokumenter tidak menciptakan suatu peristiwa 

atau kejadian namun merekam peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi 

atau otentik. Tidak seperti film fiksi, film dokumenter tidak memiliki plot 

namun memiliki struktur yang umumnya didasarkan oleh tema atau 

argumen dari sineasnya. Film dokumenter juga tidak memiliki tokoh 

protagonis dan antagonis konflik, serta penyelesaian seperti halnya film 

fiksi. Struktur bertutur film dokumenter umumnya sederhana dengan 
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tujuan agar memudahkan penonton untuk memahami dan mempercayai 

fakta-fakta yang disajikan. 

2. Film fiksi  

Film fiksi terikat oleh plot. Dari sisi cerita, film fiksi sering mengunakan 

cerita rekaan di luar kejadian nyata serta memiliki konsep pegadeganan 

yang telah dirancang sejak awal.  Struktur cerita film juga terikat hukum 

kausalitas. Cerita biasanya juga memiliki karakter protagonis dan 

antagonis, masalah dan konflik, penutupan, serta pola pembangunan cerita 

yang jelas. Film fiksi yang berada di tengah-tengah dua kutub, nyata dan 

abstrak, sering kali memikiki tendensi ke salah satu kutubnya, baik secara 

naratif maupun sinematik. 

3. Film Eksperimental 

Film eksperimental merupakan jenis film yang sangat berbeda dengan dua 

jenis film lainya. Para sineas eksperimental umumnya bekerja di luar 

industri film utama (mainstream) dan bekerja pada studio independen atau 

perorangan. Mereka umumnya terlibat penuh dalam seluruh produksi  

filmnya sejak awal hingga akhir. Film eksperimental tidak memiliki plot 

namun tetap memiliki struktur. Struktur sangat dipengaruhi oleh insting 

subjektif sineas seperti gagasan, ide, emosi, serta pegalaman batin. Film 

eksperimental juga umumnya tidak bercerita tentang apapun bahkan 

kadang menentang kausalitas. Film-film eksperimental umumnya 

berbentuk abstrak dan tidak mudah dipahami.  
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E.2.4 Klasifikasi Film 

Genre berasal dari bahasa perancis yang bermakna “bentuk” atau “tipe”, 

kata genre sendiri megacu pada istilah biologi yakni. Genus, sebuah klasifikasi 

flora dan fauna yang tingkatanya berada di atas spesies dan di bawah family. 

Genus mengelompokan beberapa spesies yang memiliki kesamaan ciri-ciri 

fisik tertentu. Dalam film, genre dapat di definisikan sebagai jenis atau 

klasifikasi dari sekelompok film yang memiliki karakter atau pola sama (khas) 

seperti setting, isi dan subjek cerita, tema, struktur cerita, aksi atau peristiwa, 

periode, gaya, situasi, ikon, mood, serta karakter. Klasifikasi tersebut 

menghasilkan genre-genre populer  seperti aksi, petualagan, drama, komedi, 

horor, western, thriller, film noir dan sebagainya. Fungsi genre adalah untuk 

memudahkan klasifikasi sebuah film sesuai dengan spesifikasinya (Himawan 

Pratista, 2008:10). 

Kebanyakan film merupakan kombinasi dari beberapa genre sekaligus. 

Kombinasi genre dalam sebuah film sering di istilahkan genre hibrida 

(campuran) walapun begitu film tetap memiliki genre yang dominan. Genre 

juga dapat dibagi menjadi beberapa  bagian  khusus. Seperti genre induk 

primer, genre induk sekunder, serta genre khusus (Himawan Pratista, 2008:11-

12). 

1. Genre Induk Primer 

Genre induk primer merupakan genre-genre pokok yang telah ada dan 

populer sejak awal perkembagan sinema era 1900-an hingga 1930-an. Bisa 

kita katakan bahwa setiap film pasti mengandung setidaknya satu genre induk 
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primer namun lazimnya sebuah film adalah kombinasi dari beberapa genre 

induk sekaligus. Tidak semua genre induk primer populer dan sukses dari 

masa ke massa. (Himawan Pratista 2008:13). 

 

a. Aksi  

Film aksi berhubugan dengan adegan-adegan aksi fisik seru, 

menegangkan, berbahaya, nonstop dengan tempo yang cepat. Genre aksi 

adalah genre yang paling adaptif degan genre lainya. 

b. Drama  

Film drama umumnya berhubugan dengan tema cinta, cerita setting, 

karakter serta suasana yang memotret kehidupan nyata. Dan genre yang 

paling banyak di produksi karena jangkauan ceritanya yang sagat luas.  

c. Epik Sejarah 

Genre ini umumnya mengambil tema periode masa silam (sejarah) dengan 

latar sebuah kerajaan, peristiwa atau tokoh besar yang menjadi mitos, 

legenda atau bibilkal. 

d. Fantasi 

Film fantasi berhubugan dengan tempat, peristiwa, serta karakter yang 

tidak nyata. Film fantasi berhubungan dengan unsur magis, mitos, negri 

dongeng, imajinasi, halusinasi, serta alam mimpi. 

e. Fiksi Ilmiah 

Film fiksi ilmiah berhubugan dengan masa depan, perjalanan angkasa luar, 

percobaan ilmiah, penjelajahan waktu, investasi, atau kehancuran bumi. 
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Fiksi ilmiah juga sering berhubungan dengan teknologi serta kekuatan 

yang berada di luar jangkauan teknologi masa kini. 

f. Horor  

Film horor memiliki tujuan utama memberikan efek rasa takut, kejutan 

serta teror yang mendalam bagi penontonya.  Film horor umumnya 

mengunakan karakter-karakter antagonis non manusia yang berwujud fisik 

yang menyeramkan.  

e.  Komedi 

komedi adalah jenis film yang mengundang tawa bagi penontonya. Film 

komedi biasanya berupa drama ringan yang melebih-lebihkan aksi, situasi, 

bahasa, hingga karakternya. 

g. Kriminal dan gangster  

Film-film kriminal dan gangster berhubungan dengan aksi-aksi kriminal 

seperti, perampokan bank,  pencurian pemerasan,  perjudian, pembunuhan, 

persaingan antar kelompok, serta aksi kelompok bawah tanah yang bekerja 

di luar sistem hukum.  

 

h. Musikal  

Genre musikal adalah film yang mengkombinasi unsur musik, lagu, tari 

(dansa), serta gerak (koreografi). Lagu-lagu dan tarian biasanya 

mendominasi sepanjang film dan biasanya menyatu dengan cerita. 

Pengunaan musik dan lagu bersama liriknya biasanya mendukung jalanya 

alur cerita. 
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i. Petualangan  

Film petualangan berkisah tentang perjalanan, eksplorasi, atau ekspedisi ke 

suatu wilayah asing yang belum pernah tersentuh. Film-film petualangan 

selalu meyajikan panorama alam eksotis seperti hutan rimba, pegunungan, 

savana, serta pulau terpencil. 

j. Perang 

Genre perang mengagkat tentang tema kengerian serta teror yang 

ditimbulkan oleh aksi perang. Film-film perang umumnya menampilkan 

adegan pertempuran seru baik di darat, laut, atau pun udara. Film-film 

perang biasanya memperlihatkan kegigihan, pegorbanan para tentara 

dalam melawan musuh-musuh mereka.  

k. Western 

Western adalah genre orisinil milik amerika. Tema film western umumnya 

seputar konflik antara pihak baik dan jahat.  Karakter dalam genre ini 

adalah koboi, indian kavaleri, sheriff. 

 

 

2. Genre induk sekunder 

Genre induk sekunder adalah genre-genre besar dan populer yang 

merupakan pegembangan atau runtutan dari genre induk primer. Genre induk 

sekunder memiliki ciri-ciri karakter yang lebih kusus dibandingkan dengan 

genre induk primer (Himawan Pratista, 2008:21). 
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a. Bencana  

Film-film bencana (disaster) berhubungan dengan tragedi atau 

musibah baik sekala besar maupun kecil yang mengancam jiwa banyak 

manusia. Secara umum film bencana di bagi ke dalam dua jenis , bencana 

alam dan bencana buatan manusia. Bencana alam adalah aksi bencana 

yang melibatkan kekuatan alam yang merusak dalam sekala besar seperti 

angin topan, tornado  dan sebagainya. Sedangkan bencana buatan manusia 

umumnya berhubugan dengan tindak kriminal atau faktor ketidak segajaan 

manusia seperti aksi terorisme, kebakaran gedung dan sebagainya. 

b. Biografi 

Biografi (sering diistilahkan biopic:biografy picture) secara umum 

merupakan pengembagan dari genre drama dan epik sejarah. Film biografi 

menceritakan pengalan kisah nyata atau kisah hidup seorang tokoh 

berpegaruh dimasa lalu maupun kini. Film biografi umumnya mengambil 

kisah berupa suka dan duka perjalanan hidup sang tokoh sebelum ia 

menjadi orang besar atau keterlibatan sang tokoh dalam sebuah peristiwa 

besar. 

c. Detektif  

Genre detektif merupakan pegembangan dari genre kriminal dan 

gangster dan lebih populer pada era klasik dari pada kini. Inti cerita 

umumnya berpusat pada sebuah kasus kriminal pelik yang belum 

terselesaikan. Alur ceritanya sulit diduga serta penuh dengan misteri. 

d. Film Noir 
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Film noir yang bermakna “gelap” atau “suram” merupakan turunan 

dari genre kriminal dan gangster yang mulai populer pada awal dekade 

1940-an hingga ahir 1950-an.  Tema pada film noir selalu berhubugan 

dengan tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian serta pemerasan.  

e. Melodrama  

Melodrama merupakan pengembagan dari genre drama yang juga 

sering diistilahkan opera sabun atau film “ cengeng” (meguras air mata). 

Melo drama menggunakan cerita yang mampu menggugah emosi 

penontonya secara mendalam dengan dukungan unsur “melodi” (ilustrasi 

musik). 

f. Olahraga  

Film olahraga mengambil kisah seputar aktifitas olahraga, baik 

atlet, pelatih, agen maupun kompetisinya sendiri. Film olahraga biasanya 

diadaptasi dari kisah nyata baik biografi maupun sebuah peristiwa 

olahraga besar.  

g. Perjalanan  

Seperti halnya western  genre perjalanan atau sering diistilahkan 

road film merupakan genre khas milik amerika yang sangat populer diera 

klasik. Film perjalanan sering bersinggungan dengan genre aksi, drama 

serta petualangan.  

h. Roman  

Roman seperti halnya melodrama merupakan pengembagan dari 

genre drama. Film roman lebih memusatkan cerita pada masalah cinta, 
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baik kisah percintaanya sendiri maupun pencarian cinta sebagai tujuan 

utamanya. Tema roman pada umumnya adalah pasangan satu sama lain 

yang saling mencintai namun banyak ujian yang dihadapi. 

i. Superhero 

Superhero adalah sebuah genre fenomenal yang merupakan 

perpaduan antara genre fiksi-ilmiah, aksi, serta fantasi. Film superhero 

adalah kisah klasik perseteruan antara sisi baik dan sisi jahat, yakni kisah 

kepahlawanan sang tokoh super dalam membasmi kekuatan jahat. 

j. Supernatural  

Film supernatural berhubugan dengan makluk-makluk gaib seperti 

hantu, roh halus, keajaiban, serta kekuatan mental seperti membaca 

pikiran, masa depan, masa lalu, telekinesis, dan lainya. Film-film 

supernatural sangat mudah bersingungan dengan genre horor, fantasi 

drama dan fiksi ilmiah. 

k. Spionase 

Spionase atau agen rahasia adalah genre populer kombinasi antara 

genre aksi, petualagan, thriller, serta politik dengan karakter utama seorang 

mata-mata atau agen rahasia. Film spionase sering kali berlatar cerita 

periode perang dingin atau intrik internasioanal antar negara. Tema 

biasanya berurusan dengan senjata pemusnah masal yang dapat 

mengancam keamanan nasional. 

l.  Thriller      
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Film thriller memiliki tujuan utama memberi rasa ketegangan, 

penasaran, ketidakpastian serta kertakutan pada penontonya. Alur cerita 

film thriller sering kali bernbentuk aksi non stop, penuh misteri, kejutan, 

serta mampu mempertahankan intensitas ketegangan hingga klimaks 

filmnya. 

3. Genre Khusus 

Genre kusus jumplahnya bisa mencapai ratusan dan dapat 

berkombinasi dengan genre induk manapun sesuai dengan konteks cerita 

filmnya. Film drama misalnya dapat dipecah menjadi genre kusus 

berdasarkan tema cerita, seperti keluarga, anak-anak, remaja, cinta, 

pegadilan, politik, prostitusi, jurnalis, realigi, tragedi, hari natal, ganguan 

kejiwaan dan sebagainya, berdasarkan sumber cerita, genre drama bisa di 

pecah lagi menjadi beberapa genre kusus, seperti adaptasi literatur, kisah 

nyata, otobiografi, buku harian dan sebagainya.  

Dari contoh tersebut tampak jelas jika satu genre dapat berisi 

puluhan (bahkan ratusan) judul film. Genre sampai kapan pun akan terus 

berkembang secara dinamis dan tidak pernah akan berhenti sejalan dengan 

berkembangnya sinema  (Himawan Pratista, 2008:27-28).  

F. Definisi Konseptual 

F.1  Film 

Film adalah salah satu bentuk media massa berupa media elektronik 

yang cara penyampaian pesanya melalu tampilan audio visual dan 
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memanfaatkan teknologi kamera dengan pengabungan warna dan suara. 

Secara umum film dapat dibagi menjadi dua unsur pembentuk unsur naratif 

dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut saling berinteraksi dan 

berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk sebuah film hingga 

pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik.  

F.2 Unsur Kekerasan Terhadap Perempuan 

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan 

perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan 

atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk 

ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara 

sewenang-wenang, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan 

pribadi (pasal 1, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 

1993).  Segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat menyakiti 

secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk 

ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena 

kebebasan, baik yang terjadi dilingkungan masyarakat maupun dalam 

kehidupan pribadi yang ada pada film “7 Hati 7 Cinta 7 Wanita”. 

 

G. Struktur Kategorisasi 

Hal yang paling penting dalam analisis isi adalah menyusun 

kategorisasi. Kategori berhubungan dengan bagaimana (content) 

dikatagorikan. Acuan kategorisasi dalam menyusun struktur kategorisasi 
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tentang unsur kekerasan terhadap perempuan di ambil dari buku Pemahaman 

Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif 

Pemecahanya (Sudiarti, 2000 ix). Adapun kategori dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Kekerasan fisik  

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung 

antara korban dan pelaku yang dimaksudkan untuk menimbulkan 

perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain.  Indikator untuk 

kategori ini adalah 

1. Memukul, meliputi semua kekerasan fisik yang dilakukan oleh 

tangan kepada bagian tubuh seseorang selain wajah. 

2. Menampar, meliputi semua kekerasan fisik yang dilakukan oleh 

tangan kepada bagian tubuh seseorang bagian wajah. 

3. Mencekik, meliputi semua kekerasan fisik yang dilakukan oleh 

tangan kepada bagian tubuh seseorang bagian leher. 

4. Menendang, meliputi semua kekerasan fisik yang dilakukan oleh 

kaki kepada bagian tubuh seseorang. 

b. Kekerasan psikologis  

Kekerasan psikologis bisa termasuk nama panggilan, ejekan, 

degradasi, perusakan harta benda, kritik yang berlebihan, tuntutan yang 

tidak pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi, dan pelabelan 

sehari-hari atau penghinaan. Komunikasi yang digunakan mengunakan 



28 
 

kata-kata yang kasar, mempermalukan di depan orang lain, termasuk 

mengancam. Indikator untuk kategori ini adalah 

1. Umpatan adalah kata-kata kasar yang bermakna mencerca, memaki-

maki, dengan tujuan memburuk-burukan orang lain. 

2. Mengancam, ucapan atau perbuatan yang di tunjukan kepada orang 

lain yang bersifat mengancam, sesuatu yang di ancamkan, yang 

menimbulkan ketakutan dan rasa  intimidasi pada orang lain. 

3. Membentak, tindakan memarahi dengan suara yang keras, dengan 

nada yang tinggi. 

c. Kekerasan seksual  

Kekerasan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang 

terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk 

melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik 

merujuk pada seks. Kekerasan seksual juga berhubungan dengan 

penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi 

persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara 

pelaku dengan korban. Kekerasan seksual ini dapat dilakukan dengan 

pemaksaan atau tanpa pemaksaan, baik berupa kekerasan fisik maupun 

ancaman kekerasan. Kekerasan seksual dengan unsur pemaksaan fisik 

akan menimbulkan perlakuan dan berakibat trauma yang dalam bagi 

perempuan, sedangkan pelangaran seksual tanpa pemaksaan fisik, 

meskipun tidak mengakibatkan trauma fisik namun tetap dapat 



29 
 

mengakibatkan dampak psikologis di kemudian hari, terutama bila di 

lakukan terhadap anak perempuan, Indikator dari kategorisasi ini adalah 

1. Mengajak hubungan seksual dengan memaksa dan tanpa persetujuan 

perempuan. 

2. Tindakan menyentuh, meraba bagian fisik korbannya dengan sengaja 

dan memaksa. 

 

d. Kekerasan finansial 

Kekerasan finansial ditunjukan seperti mengambil uang korban, 

menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, 

mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-

kecilnya semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan 

korban. Indikator dari kategori ini adalah 

1. Mengambil uang korban yang bertujuan menyiksa dan menyakiti 

korbannya. 

2. Menahan uang/tidak memberi nafkah yang bertujuan menyiksa atau 

menyakiti korbannya, sehingga dapat dikendalikan segala 

tindakannya. 
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H. Metode Penelitian 

H.1 Metode Dan Sifat Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis isi yang bersifat kuantitatif. Metode ini digunakan untuk 

mempermudah peneliti,  karena obyek yang diteliti adalah benda mati. 

Analisis isi sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditunjukan untuk 

mengetahui gambaran karateristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis 

isi di tunjukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang 

tampak (manifest), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat di 

replikasi (Eriyanto 2011:15). 

Analisis isi kuantitatif dipakai untuk mengukur aspek-aspek tertentu 

dari isi yang dilakukan secara kuantitatif. Prosedurnya adalah dengan jalan 

mengukur atau menghitung aspek dari isi (content) dan menjadikanya secara 

kuantitatif.  Analisis isi (kuantitatif) yang dipakai hanya memfokuskan pada 

bahan yang tersurat saja. Peneliti hanya meng-coding (memberi tanda) apa 

yang dilihat (berupa suara, tulisan di surat kabar/gambar televisi). Penelitian 

mengunakan analisis isi kuantitatif  harus dikerjakan secara objektif. Syarat 

objektif baru dapat dilakukan oleh peneliti bila tersedia kategori analisis yang 

telah didefinisikan secara jelas dan operasional sehingga peneliti lain dapat 

mengikutinya dengan reliabilitas tinggi. Analisis kuantitatif mengutamakan 

ketepatan dalam mengidentifikasi isi pernyataan, seperti perhitungan, 

penyebutan yang berulang-ulang dari kata-kata tertentu (Erianto, 2011:1)  
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H.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mencakup semua scene dalam film “7Hati 7Cinta 

7Wanita”  karya Robby Ertanto yang berupa file VCD dengan total durasi 

5760 detik dan 83 scene yang di produksi oleh Anak Negeri Film. Dengan 

jumlah coder (pengkode/pengamat/observer) sebanyak dua orang, dengan 

beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti, yaitu pernah menonton 

film ini lebih dari satu kali, penikmat film, pengamat film, dan atau pelaku 

film. 

H.3 Unit Analisis 

Unit analisis penelitian ini adalah scene. Setiap scene akan di analisis 

dari sisi audio dan visual yang mengandung unsur kekerasan terhadap 

perempuan. 

H.4 Satuan Ukur  

Satuan ukur dalam penelitian ini adalah frekuensi kemunculan scene 

dan total durasi yang mengandung unsur kekerasan terhadap perempuan 

dalam film “7 Hati 7 Cinta 7 Wanita” yang kategorisasinya telah ditentukan. 

H.5 Sumber Data 

Data di peroleh dengan observasi dan telaah dokumen, observasi dalam 

hal ini adalah adegan dengan cara melihat dan mengamati isi film tersebut. 

Dan dokumen yang digunakan adalah film versi VCD Original dari film  

“7 Hati 7 Cinta 7 Wanita” yang berdurasi 96 menit yang sudah dijual secara 

umum. 
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H.6 Tehnik Pengumpulan Data  

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data utama yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan cara 

pengamatan dan menganalisa data yang ada yaitu 2 keping VCD 

(Video Compact Disk) film 7 Hati 7 Wanita 7 Cinta yang di produksi 

oleh rumah produksi Anak Negri Film 

2. Data sekunder 

Data pendukung yang diperoleh dari buku, majalah, surat kabar, atau 

internet yang bisa digunakan sebagai referensi penunjang untuk kajian 

pustaka dan dapat mendukung data primer. 

 

H.7 Tehnik Analisis Data 

Dalam penelitian ini langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah 

melihat dan mengamati film 7 Hati 7 Wanita 7 Cinta tersebut dan 

memperoleh data berupa akting yang terdapat dalam setiap scene film yang 

mengandung unsur kekerasan terhadap perempuan. Data kemudian 

dimasukan kedalam kategorisasi unsur kekerasan terhadap perempuan yang 

telah ditetapkan yang selanjutnya dianalisis dengan mengunakan lembar 

koding yang telah dibuat berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. 
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Tabel 1.1 

Lembar koding untuk penelitian 

 

 

Scene 

Unsur kekerasan terhadap perempuan 

K 1 K 2 K 3 K 4 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

            

Jumlah             

Durasi      

 

Keterangan : 

K1 : kategori kekerasan fisik (1.1 Memukul, 1.2 Menampar, 1.3 

Mencekik, 1.4   Menendang). 

K2 : kategori kekerasan psikologis (2.1 Umpatan, 2.2 Mengancam, 2.3 

Membentak) 

K3 : kategori kekerasan seksual (3.1 Memaksa/megajak hubugan 

seksual, 3.2 Tindakan menyentuh, meraba bagian fisik) 

K4 : kategori kekerasan finansial (4.1 Mengambil uang korban, 4.2 

Menahan uang/tidak memberi nafkah) 

Kemudian data dimasukan kedalam tabel distribusi frekuensi untuk 

mempermudah penghitungan guna mengetahui banyaknya frekuensi 

kemunculan dari masing-masing kategori. Adapun tabel distribusi 

frekuensi yang digunakan adalah sebagai berikut:  
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Tabel 1.2 

Tabel distribusi frekuensi 

Kategori  unsur kekerasan terhadap 

perempuan 

Durasi 

(detik) 

Frekuensi 

(X) 

Prosentase 

(%) 

Kekerasan fisik    

         Kekerasan psikologis    

    Kekerasan seksual    

      Kekerasan finansial    

Total    

 

Selanjutnya lewat tabel distribusi frekuensi tersebut dilakukan analisa 

deskriptif, peneliti melakukan peghitungan persentase dari polulasi angka 

indeks untuk memberikan penjelasan deskriptif mengenai unsur kekerasan 

terhadap perempuan apa saja yang banyak di lakukan dalam film “7 Hati 7 

Cinta 7 Wanita” dan prosentase frekuensi kemunculan kemunculan unsur 

kekerasan dalam film tersebut. 

 

H.8 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas memiliki akurasi paling kuat, tetapi reliabilitas ini 

membutuhkan syarat yakni dibutuhkan adanya data standar sebagai 

pembanding. Jenis reliabilitas yang paling banyak dipakai adalah 

reproductibility, atau yang lebih dikenal sebagai reliabilitas antar-coder (in-
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tercoder reliability). Sesuai dengan namanya (intercoder), perhitungan 

reliabilitas membutuhkan dua atau lebih orang coder. Masing-masing coder 

akan diberikan alat ukur (lembar coding) dan diminta untuk menilai sesuai 

dengan petunjuk dalam lembar coding ini. Hasil dari pengisian coder itulah 

yang diperbandingkan, dilihat beberapa persamaan dan berapa pula 

perbedaanya. Dalam analisis isi, ada sejumplah formula (rumus) yang dapat 

dipakai untuk menghitung derajat reliabiltas dari suatu alat ukur.  

Dalam analisis isi, alat ukur yang dipakai adalah lembar coding 

(coding sheet). peneliti harus memastikan bahwa lembar coding yang akan 

dipakai adalah alat ukur yang terpercaya (reliabel). Jika dua orang atau lebih 

yang menilai iklan yang sama akan menghasilkan temuan yang sama pula 

(Eriyanto, 2011:281). 

Reliabilitas antar coder dapat dihitung dengan mengunakan formula 

Holsti (1969).  Reliabilitas ditunjukan dalam presentase persetujuan, berapa 

besar presentase persamaan antar coder ketika menilai suatu isi. Rumus untuk 

menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut: 

퐶푅 =
2M

N1 + N2 

Keterangan : 

            CR =   Coefisien Reliability 

M = jumlah coding yang sama (disetujui oleh peneliti dan coder) 

NI = jumlah coding yang di buat oleh coder 1 

N2  = jumlah coding yang di buat oleh coder 2 
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Kemudian untuk memperkuat hasil uji reliabilitas diatas, digunakan 

rumus scoot sebagai berikut 

푝푖 =
%	표푏푠푒푟푣푒푑	푎푔푟푒푒푚푒푛푡 − %푒푥푝푒푐푡푒푑	푎푛푔푟푒푚푒푛푡

1 − %	푒푥푝푒푐푡푒푑	푎푔푟푒푒푚푒푛푡  

 
Keterangan: 

Pi               = nilai keterhandalan 

Observed agreement = presentase persetujuan yang ditemukan dari 

pernyataan yang di setujui antar pengkoder 

(yaitu nilai C R) 

Expected agreement      = presentase persetujuan yang diharapkan yaitu 

proporsi    dari jumlah pesan yang di kuadratkan. 

Untuk menghitung persetujuan yang telah diamati, dapat mengunakan 

proses seperti dalam perhitungan untuk presentase persetujuan. Kita tinggal 

membagi unit yang disetujui dengan total semua unit. Sementara untuk 

menghitung persetujuan yang diharapkan dapat dilakukan dengan 

menghitunng proporsi dari masing-masing kategori dan kemudian 

dikuadratkan. Jika kedua angka tersebut telah diperoleh, tinggal memasukan 

kedalam rumus. Angka reliabilitas bergerak dari angka 0 hingga 1, dimana 

semakin besar angka menunjukan semakin tinggi pula reliabilitas dari alat 

ukur. 
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Jika tingkat kesepakatan mencapai 0,75 atau lebih maka data yang 

diperoleh dinyatakan valid dan reliabel. Namun sebaliknya, jika tingkat 

kesepakatan tidak mencapai 0,75 maka kategori operasionalnya perlu dibuat 

lebih spesifik lagi. 

 

 

 


