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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Film adalah media yang terbentuk dari kombinasi antara 

penyampaian pesan melalui gambar bergerak yang dihasilkan dari 

pemanfaatan teknologi kamera, pencahayaan, warna dan suara. Unsur 

tersebut dibuat dengan latar belakang alur cerita yang mengandung pesan 

baik yang bersifat informatif, edukatif, entertain dan persuasive dimana 

pesan tersebut akan disampaikan oleh komunikator yang dalam hal ini 

yaitu penulis skenario dan sutradara kepada khalayak penonton. 

Melihat keberadaan film yang memiliki daya tarik kemasan 

gambar bergerak, warna, bentuk dan suara dengan aspek alur cerita, 

setting dan pemeran, film mendapat tempat tersendiri. Film selalu 

merekam realitas yang tumbuh dan berkembang luas dalam masyarakat 

yang kemudian memproyeksikannya keatas layar.  

Film merupakan salah satu media komunikasi yang membawa 

suatu muatan pesan kepada khalayak untuk memberikan wacana baru 

dengan berbagai makna yang ingin disampaikan oleh pembuat film 

kepada masyarakat, karena dengan adanya media film bentuk komunikasi 

yang digambarkan dapat dilakukan secara mendalam dan meliputi 

seluruh unsur komunikasi yaitu bahasa tubuh, ekspresi wajah dan 

pemilihan intonasi. 
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Jika kita kembali menoleh ke sejarah perkembangan film di 

Indonesia tentunya saat ini merupakan momen kembali stabilnya 

kehidupan perfilman Indonesia, di Indonesia film sudah mulai diproduksi 

pada tahun 1926, dan terus berkembang sesuai hingga mengalami masa 

kejayaan ketika festifal film di Indonesia mulai rutin diselenggarakan 

mulai tahun 1955, dalam perjalanannya Festifal Film Indonesia (FFI) 

mengalami kemundurannya pada tahun 1993 dimana film yang 

diproduksi sangat sedikit sekali. 10 tahun kemudian tepatnya pada tahun 

2003, dipelopori oleh para sineas muda berbakat industri film Indonesia 

mulai bangkit kembali, ada beberapa judul film mulai diproduksi oleh 

talenta muda sutradara Indonesia yang akhirnya pada tahun 2004 Festifal 

Film Indonesia kembali diselenggarakan di tanah air Indonesia. 

Secara teknis proses kebangkitan industri perfilman Indonesia 

memang mengalami progres yang sangat baik, namun secara tematik 

yang diangkat para penulis skenario dan produser sangatlah mono tone, 

dalam satu waktu bisa kita perhatikan ada beberapa judul silm yang 

mengakat satu tema yang sama, contohnya pada tahun 2003 ada beberapa 

judul film yang diangkat dari kehidupan remaja yang tak jauh dari rasa 

cinta dan persahabatan yang dibumbui dengan percintaan ala metropolis 

yang banyak mengumbar adegan kemesraan dan juga kemewahan.  

Film pada dasarnya merupakan gambaran dari kehidupan manusia 

sehari-hari. Pesan-pesan yang terdapat dalam film kebanyakan diangkat 

dari realitas kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat. Bahkan tidak 
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sedikit pula yang menggunakan film sebagai media kritik sosial. Semua 

dapat terjadi karena film memiliki kekuatan audiovisual , film dapat 

menjangkau khalayak luas dan memiliki fleksibilitas tinggi dalam 

mengkonstruksikan pesan. 

“Ruang” adalah salah satu judul film yang sutradarai oleh Teddy 

sorjaatmadja, diputar secara premier pada tanggal 16 Maret 2006 yang 

diperankan oleh Wingky Wiryawan, Luna Maya dan Adinia Wirasti ini 

memiliki satu pembawaan cerita yang berbeda dengan film-film yang 

banyak diproduksi di Indonesia, dengan digawangi oleh ketiga nama 

besar aktor dan aktrisnya film ini memiliki jalan cerita yang cukup unik 

dan sedikit membosankan karena alur ceritanya sangat lamban, film ini 

sejatinya merupakan cerita seorang kakak kepada adiknya yang ingin 

mengetahui kehidupan masa hidup sang ayah. Film ini di mengambil 

setting tahun 1950-an dan masa modern. Unsur budaya memang tidak 

ditampakkan secara jelas namun jika kita telisik lagi dalam cerita ini 

ternyata ada satu budaya yang memang banyak diterapkan dalam budaya-

budaya dijawa yaitu budaya patriarkhi.   

Fenomena patriarki dalam film ini terlihat dari cerita film yang 

mengisahkan kehidupan masyarakat tradisional yang menjadi alur cerita 

dalam film ini dengan setting pada masyarakat tahun 1950-an, dimana 

kehidupan masyarakat didaerah yang masih tradisional yang masih 

sangat kental dengan budaya patriarkalnya yang membentuk kultur 

terhadap peran  laki-laki dan perempuan, dibingkai dalam cerita drama 
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romantis antara Winky Wiryawan (Chairil) dengan Luna Maya 

(Kinarsih), yang diwarnai dengan kisah cinta segitiga dengan adanya 

Lukman Hakim (Andhika), yang merupakan tunangan dari Luna Maya 

(Kinarsih), sebagai laki-laki pilihan dari orang tuanya yang merupakan 

temannya sejak kecil. Lukman Hakim (andhika) berasal dari keluarga 

kaya yang tinggal dikota dengan pendidikan yang sangat bagus sebagai 

calon doktor. Disinilah awal mula cerita film “Ruang” yang 

menimbulkan pertentangan antara  Luna Maya (Kinarsih) dengan kedua 

orang tuanya karna dirinya tidak ingin dijodohkan, yang diakhiri dengan 

hadirnya seorang anak dari hubungannya dengan Winky Wiryawan 

(Chairil). Dari cerita drama romantis ini selain terdapat budaya patriarki 

yang digambarkan melalui kehidupan tradisional masyarakat pada tahun 

1950-an, didalamnya juga terdapat unsur patriarki orang tua terhadap 

anak.  

Sikap protektif (keinginan terlalu melindungi, terlalu mengatur, 

dan terlalu mengarahkan) terhadap anak, jika dilakukan dengan penuh 

kesombongan justru akan berakibat pada kebalikkannya. Disinilah 

“kesombongan” orang tua yang dilakukannya dengan pemaksaan 

kehendak tanpa memperhatikan perlunya pemahaman-pemahaman dan 

pengertian. Kesombongan orang tua yang dilakukan sepihak tanpa 

mencoba melakukan diskusi dan pembicaraan-pembicaraan secara bijak. 

Itulah yang banyak terjadi dengan para orang tua kita di dalam 

masyarakat ini, yang selalu berbuat sepihak otoriter, tidak mau 
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mendengarkan alasan-alasan anaknya, tetap bersikukuh pada 

pendapatnya dan menjadi sangat kurang bijak karenanya, padahal 

perlakuan-perlakuan ini justru, hampir bisa dikatakan, tidak akan  

membawa hasil apapun yang di harapkan para orang tua, perlakuan-

perlakuan semacam ini justru akan diabaikan oleh anaknya, karena telah 

mengecewakannya, perlakuan-perlakuan seperti ini justru akan 

memperkuat hubungan mereka semakin membatu dan sangat sulit untuk 

dipisahkan, perlakuan tersebut justru malah menjadikan hubungan 

berjalan dibelakang layar. Hubungan yang sudah sering dilakukan 

dibelakang layar, justru mengakibatkan hubungan mereka, semakin 

mudah “tergelincir” ke hal-hal yang tidak diharapkan para orang tua pada 

umumnya. 

Dapat dipahami mengapa orang tua menjadi agak protektif 

terhadap anak. Orang tua hanya ingin anaknya hidupnya bahagia, orang 

tua hanya ingin hidup anaknya mapan dan kecukupan ekonominya, orang 

tua hanya tidak ingin anaknya terluka, ataupun mendapatkan masalah 

dalam hidupnya, orang tua tidak ingin anaknya hidup tersiksa akibat 

pilihannnya. 

Inilah sikap orangtua yang banyak terjadi di mana-mana, sebagai 

orang tua mereka sudah merasa tahu dengan asam-garamnya hidup di 

alam nyata ini, merasa tahu setiap gerak, watak dan apa yang akan terjadi 

selanjutnya. Inilah sikap yang sering menghantui para orang tua, 

menghantuinya secara berlebih-lebihan dan mengabaikan sesuatu yang 
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lainnya, mengabaikan keinginan atau pilihan si anak. Akhirnya muncul 

perasaan sedih, kecewa dibalik kepatuhan atau bakti sianak. Sumber: 

(http://www.duhgusti.com) 

Perlakuan pemaksaan orang tua terhadap anak atas pilihan hidup 

atau jodoh terkadang dapat menimbulkan tragedi atau permasalahan baru, 

misalnya kesulitan mendapatkan pekerjaan karena latar belakang 

pendidikan yang ditempuh tidak sesuai dengan keinginan mereka, 

pertengkaran hingga perceraian terhadap pasangan pilihan orang tua, 

perselingkuhan, dan lain-lain.  

Alasan peneliti menggunakan film ini sebagai bahan penelitian 

karena tertarik dengan pesan budaya patriarkhi yang disampaikan dalam 

film tersebut, peneliti ingin memastikan apakah benar-benar ada pesan 

budaya patriarki yang disisipkan dan dikemas dalam film tersebut serta 

seberapa luas konteks budaya patriarkhi disampaikan dalam film 

tersebut.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari pengungkapan latar belakang diatas, maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut, Berapa Tingkat Frekuensi kemunculan 

pesan Budaya Patriarkhi dalam film “Ruang karya Teddy 

Soerjaatmadja” ? 

 

 

http://www.duhgusti.com/
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa tingkat 

frekuensi kemunculan pesan dalam film “Ruang karya Teddy 

Soerjaatmadja”. 

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Kegunaan Akademis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan 

informasi bagi penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan 

dengan studi perfilman.  

b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi 

peneliti pada khususnya dan mahasiswa komunikasi pada umumnya 

dalam mendalami studi perfilman 

2. Kegunaan Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi para sineas. 

Bagaimana pesan dalam bentuk gambar gerak dan dialog dikemas 

dan disampaikan melalui media film 

 

 

   


