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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Diawali dengan membuka mata di pagi hari, manusia dengan segera 

berinteraksi kembali dengan dunianya. Terlepas dari ada rencana atau tidak, 

manusia secara nalurinya akan bereaksi atas kehendaknya yang kemudian 

merangsang otak untuk berpikir lalu bertindak. Alur tersebut dapat menjadi 

ilustrasi sederhana akan gambaran awal tentang komunikasi. Itulah mengapa 

manusia dengan segala karakteristik dirinya memiliki pemeran utama 

sebagai komunikator sekaligus komunikan. Manusia secara individu 

diciptakan tidak untuk hidup sendiri akan tetapi hidup berdampingan dengan 

individu lain. Kebutuhan ini jika dihubungkan dengan fungsi komunikasi 

maka ia disebut dengan komunikasi sosial. Dengan latar belakang konsep 

diri seperti jenis kelamin, agama, kesukuan, pendidikan, dan sebagainya, 

seseorang dapat berkomunikasi dengan yang lain demi memenuhi 

kebutuhan emosional dan intelektualnya. Dalam hal ini, keterikatan bisa 

saling mempengaruhi yang membawa pada perubahan sikap, tindakan, dan 

pola pikir.  

Demikian juga kebutuhan yang sifatnya sebagai kepuasan akan 

pemenuhan kebutuhan batiniah. Fungsi manusia sebagai makhluk 

berbudaya menghantarkan kepada jiwa yang melahirkan seni dan mencintai 

seni. Seni merupakan bagian dari perjuangan sosial melalui ekspresi-

ekspresi kesenangan, kemarahan, hasrat, kehalusan budi, kekuasaan, 
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sinisme, atau ketakutan yang dapat dibagikan bersama orang lain seperti 

pemikiran-pemikiran mana yang diinginkan atau ekspresi-ekspresi mana 

yang tidak disetujui. Apa yang dianggap indah, menghibur, lucu, atau 

mengasyikkan akan tergantung pada konteks sosial tertentu.
1
  

Secara alamiah manusia menghadirkan beragam bentuk seni didalam 

kehidupannya. Sebagai kebutuhan, seni dapat diaktualisasikan kedalam 

media-media yang sekaligus berperan membantu dalam proses pemenuhan 

kebutuhan batin. Lahirnya beragam media baik yang informatif dan 

menghibur merupakan apresiasi dari seni pula, termasuk film.    

Menonton film bukan lagi dianggap kebutuhan mewah, film sudah 

menjadi bagian hidup masayarakat, apalagi untuk kota besar. Kesempatan 

besar itu telah dibuktikan Blitz Megaplex yang pada November 2006 

membuka gerai pertamanya di Parijs van Java, Bandung. Baru berjalan 

sekitar empat bulan, Blitz menguasai pasar 52% penonton Bandung. 

Menurut Marketing Manager Blitz Megaplex, jumlah pengunjung rata-rata 

berkisar antara 4.000—5.000 di hari kerja dan mencapai 7.500 di akhir 

pekan. Harga tiket pun beragam, sesuai dengan yang berlaku pada jaringan 

bioskop pada umumnya, Rp 25.000 (Senin), Rp 30.000 (Selasa—Jumat), 

dan Rp 40.000 (Sabtu dan Minggu) dengan jadwal pemutaran dimulai pukul 

12.00—22.00 (Minggu—Kamis) dan pukul 12.00—00.30 (Jumat dan 

Sabtu). Dimaklumi jika hal-hal baru menjadi daya tarik, tapi itu sudah 

menjadi awal yang baik jika selalu ada perbaikan. Ada sejumlah program 
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yang telah direncanakan untuk tetap menarik minat penonton bioskop, 

terutama anak muda yang menjadi konsumen terbesar bioskop Indonesia. 

Dia menambahkan, film-film yang ditampilkan pun banyak pilihan. Jika di 

Bandung tersedia delapan layar, di Jakarta ada 11 layar yang akan 

menayangkan beragam film, dari Hollywood, Hong Kong, atau film-film 

dari beberapa festival film internasional.
2
 

Globalisasi ekonomi dan digitalisasi menawarkan kondisi baru bagi 

sebagian besar produksi, tidak terkecuali film. Film Hollywood telah 

mengalami perubahan besar-besaran yang nyaris di semua tempat di dunia, 

kebanyakan film yang ditonton berasal dari Hollywood. Keyakinan adanya 

potensial laba yang muncul sebagai hasil dari dipadukannya ukuran super 

besar, konglomerasi, dan globalisasi, merupakan motivasi dari perusahaan-

perusahaan film di Hollywood.
3
 Tiap minggunya ada empat produk 

Hollywood masuk kedalam sirkulasi sinema Amerika. Menurut pengamatan 

David Lieberman, jika sebuah film layar lebar tidak langsung meraih 

sukses, bioskop-sioskop mengenyahkannya untuk film baru yang mungkin 

dapat menarik minat lebih banyak pembeli karcis.
4
 Sepanjang tahun 2000, 

para penonton bioskop di Amerika Serikat diperkirakan membelanjakan 7,7 

juta milyar dollar Amerika untuk menonton film-film box office.
5
 

Berbicara mengenai bisnis film sebagai bisnis raksasa, Karmitz 

mengatakan, di balik industrial, ada juga aspek ideologis. Gambar dan suara 
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selalu bisa dipakai untuk melakukan propaganda. Pertempuran sejati yang 

berlangsung saat ini adalah memperebutkan siapa yang akan diperkenankan 

mengontrol citra dunia, yang dengan itu akan dapat menjual gaya hidup 

tertentu, budaya tertentu, produk-produk tertentu, dan gagasan-gagasan 

tertentu.
6
 Bahkan film-film yang bernuansa hiburan pun tidak lepas dari 

unsur-unsur tersebut. Adalah McQuail yang menyatakan bahwa film-film 

apapun latarbelakang genre-nya sekalipun yang bermotif komersial, akan 

tetap ada unsur ideologinya. Sebagaimana diungkapkan, hal tersebut bisa 

bersumber dari keinginan untuk merefleksikan realitas masyarakat ke dalam 

sebuah film atau mungkin juga tumbuh dari keinginan yang berorientasi 

manipulasi.
7
 

Film pada hakikatnya adalah hasil dari budaya ketika berharganya 

sebuah ide dalam menangkap gambar ke suatu alat yang sekejap dapat 

dinikmati oleh insan hampir di seluruh belahan dunia. Ketika film sudah 

menjadi bagian dari budaya, film-pun dapat menampilkan budaya itu 

sendiri. Film terus berkembang, dan agak sulit untuk dekat dengan titik 

jenuh para peminatnya. Karena pada kenyataannya, film menjadi urutan 

kebutuhan akan kesenangan pribadi yang diperhitungkan. Film yang dapat 

diterima adalah film yang secara holistik mampu membangkitkan 

kesadaran, menyentuh batas perasaan dan terkadang menembus logika. 

Namun tidak jarang, film yang menyuguhkan cerita sangat sederhana, yaitu 
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film yang menceritakan realitas, fenomena disekitar asalkan kemasannya 

dibuat beda, tidak monoton, akan menjadi sebuah film yang mengesankan.  

Saat manusia mampu mengaktualisasikan dirinya, saat itulah 

kemudian manusia menjadi makhluk satu-satunya yang berbudaya. Dengan 

pola pikir yang dimiliki, manusia lantas dapat berkuasa atas ke-dirian-nya 

untuk memutuskan menjadi apa. Hasrat yang melekat kuat sehingga 

menembus batas faktual akan memicu sebuah gaya hidup yang pada 

akhirnya menjelma kepada ciri khas dan pengkhususan. Gaya hidup 

(lifestyle) adalah sesuatu yang sangat menarik untuk diamati, dipelajari dan 

direnungkan. Gaya hidup secara tidak terasa telah mengemudikan diri kita, 

dari kita memulai aktivitas di pagi hari hingga memejamkan mata pada 

malam hari. Sebelumnya, gaya hidup merupakan seperangkat perilaku dan 

sikap yang bergantung pada aspek kultural yang berlaku di masyarakat. 

Seperti gaya itu sendiri, sistem tata karma, cara menggunakan barang, 

tempat dan waktu tertentu yang merupakan karakteristik dari masyarakat 

tersebut.
8
 

Situasi ini dibaca oleh kaum perindustrian, ketika konsumsi dan sikap 

terhadap benda menjadi begitu diperhatikan maupun akibat dari pola-pola 

gaya dari tatanan sosial maupun struktur sosial yang semakin modern. 

Kebutuhan yang semula hanya untuk pemenuhan pokok dimanfaatkan 

seakan-akan diolah menjadi kebutuhan yang benar-benar krusial. 

Perpanjangan tangannya adalah melalui biro-biro periklanan profesional 
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yang teramat pandai dalam mempengaruhi konsumen. Yang didapat 

kemudian konsumen bukan saja tergiur akan manfaat barang tersebut, 

namun biro yang juga memiliki gaya sendiri, menyuntikkan unsur-unsur 

ideologi, faham yang membawa kepada keputusan konsumen terhadap 

identitas serta kehidupannya. Derasnya arus informasi akan produk-produk 

yang diklaim bermutu tinggi membawa dampak kepada pola konsumsi 

negatif. Semakin tinggi tingkat keinginan karena pengaruh-pengaruh dari 

media, maka masyarakat “dipaksa” untuk mempunyai daya beli yang tinggi 

pula. Gaya hidup tersebut memicu budaya konsumtif. Sehingga konsumer 

pada tataran kelompok yang memiliki ciri kekhususan terhadap gaya hidup 

konsumtif dan mengkonsumsi barang atau jasa karena prestise, demi status 

sosialnya akan menganut konsumtivisme sebagai ideologinya.    

Komunitas dandy (pesolek) adalah sekelompok orang yang tipikal 

sekali dengan konsumtivisme. Gaya hidupnya hampir didominasi oleh 

bagaimana tampilan yang memikat dengan beberapa merk yang melekat, 

gaya berkomunikasi verbal dan nonverbal yang bercirikan pesolekan 

didalamnya, serta hedonis dalam pemanfaatan waktu luang. Lahirnya dandy 

(komunitas pesolek) diawali dengan dinamika kebudayaan Inggris.  

Dalam buku Chaney: 2004, Moers mengatakan salah satu contoh yang 

paling mengemuka dalam sejarah modernitas yang telah menjalankan 

aktivitas gaya hidup untuk menghidupkan prinsip-prinsip estetika desain 

personal adalah jenis komunitas pesolek (dandy). Dia menekankan 

masyarakat terpelajar juga merupakan karakter sosial dari fenomena 
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tersebut. Dirintis pada akhir abad ke-18 oleh Beau Brummel, seorang teman 

pangeran Regent dari Inggris, gaya awal dandy terdiri dari dua karakteristik 

umum yang telah berlaku melalui berbagai macam penerapan gaya hidup 

sebagai bentuk budaya mulai saat itu. Pertama adalah suatu upaya keras 

mengangkat hierarki sosial yang mapan. Moers memberi contoh tentang 

Disraeli sebagai seseorang dengan latar belakang sosial yang terstigma, 

sebuah keluarga yahudi yang menggunakan dandyisme sebagai jalan masuk 

kedalam kelompok elite dan menetapkan dirinya sebagai seorang tokoh 

politik penting. Kedua, yaitu penolakan yang terus berlangsung atas bentuk 

kegunaan sosial apa pun. Brummel dan rekan-rekannya membanggakan diri 

dengan memburu gaya diatas fungsi, dan dengan perhatian yang berlebihan 

terhadap setiap detail dari cara berbusana, hal-hal yang menyenangkan dari 

bentuk sosial dan ketidakpedulian terhadap pertimbangan-pertimbangan 

rasional yang rumit.
9
  

Pada perkembangannya yaitu abad ke-12 dandy perempuan lahir 

dengan julukan cointrelles yang menunjukkan orang yang berpakaian indah 

dan berbicara dengan halus. Kemudian ini dianggap kuno pada abad ke-18 

dan memiliki steorotipe kekakuan dalam hal keindahan dan berbagai 

komunikasi. Sehingga berubah nama menjadi quaintrelles yang 

mengindikasikan keindahan sesungguhnya dalam pakaian dan ini 

merupakan titik awal komponen filosofis terhadap pesolekan yang 

meandakan adanya perbaikan dan pengembangan modern terhadap konsep 
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dandy perempuan.
10

 Keberadaan komunitas ini dilatarbelakangi dari 

kelompok kelas menegah atas yang mempunyai kapabilitas dan akses 

terhadap pesolekan. Namun demikian sejarah dandy telah mengarungi 

berbagai dinamisasi hingga terjadi pada masa pascamodern yang 

membentuk masyarakat dalam budaya kosmopolitanisme, diversitas dan 

konsumsi.
11

 

 Budaya ini yang melahirkan para dandy gaya baru yang lebih 

sophisticated (mutakhir) karena pengaruh globalisasi. Orientasinya-pun 

semakin berkembang menjadi konsumen aktif dalam pemenuhan 

kebutuhannya sebagai pesolek yang dalam dewasa ini konteksnya lebih luas 

lagi, tidak hanya urusan penampilan melainkan perangkat lain yang 

menunjang identitasnya dalam tataran status sosial kelas menengah atas, 

seperti selera dalam tipe tipe dekorasi dan perabotannya, mobil, tempat 

tinggal dan tempat-tempat yang sifatnya eksotis dan menyenangkan.     

John Berger mengatakan, sejak kecil wanita memiliki citra diri 

sebagai seseorang yang digambarkan oleh orang lain. Itu sebabnya wanita 

sangat peduli pada penampilannya.
12

 Di dalam struktur sosial masyarakat 

Amerika, muncul stereotipe bahwa seorang gadis pirang mempunyai otak 

yang dangkal dan sangat gemar dengan bentuk-bentuk kesenangan. “Elle”, 

pemeran utama dalam film Legally Blonde sangat royal terhadap kekayaan 

yang dimilikinya, terlebih untuk kepentingannya sendiri. Dia adalah salah 
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satu dari sekian banyak perempuan yang sangat minat terhadap penampilan 

dan kecantikan. (Peach 1998) Gaya hidup ini dilatarbelakangi oleh 

tumbuhnya definisi kecantikan dalam kultur mainstream di masyarakat 

Amerika yaitu ada pada daya tarik fisik. Wanita yang cantik digambarkan 

sebagai seorang yang bertubuh ramping (slim), memiliki kulit putih mulus, 

dan berambut pirang (blonde). Kondisi ini membuat para wanita memiliki 

anggapan bahwa kecantikan fisik merupakan hal yang sangat esensial.
13

. 

Berikut merupakan bagan kebutuhan perempuan cosmo menurut Cristen 

Conger:
14

 

Bagan 1: 

Kebutuhan Perempuan Cosmo 

 

 
Sumber : http://health.howstuffworks.com 

Dari bagan diatas dapat diketahui bahwa tingkat kebutuhan terhadap 

perawatan tubuh dan perlengkapan kecantikan lebih diutamakan daripada 

kebutuhan terhadap pangan. Inilah yang menjadi bagian dari kehidupan 

“Elle”, seorang perempuan yang mengklaim dirinya sebagai gadis cosmo.  
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 Ketika Elle sedang mengalami goncangan emosi, karena lingkungan 

yang tidak mendukung, dia pergi ke salon hanya untuk menghibur diri. 

Dalam sistem kecantikan itu terdapat dimensi ras dan kelas. Standar 

kecantikan ditentukan berdasarkan hirarki di antara wanita kulit berwarna 

dan non-Anglo lainnya dengan warna kulit putih. Penampilan wanita kulit 

putih berada diatas wanita kelompok berwarna. Itu sebabnya, produk-

produk fashion dan kecantikan dominan diarahkan untuk segmen wanita 

kulit putih kelas menengah keatas dengan iklan-iklan yang memajang 

wanita kulit putih sebagai model.
15

 

Dalam hal pemenuhan kebutuhan, dorongan serta minat terhadap 

mengkonsumsi barang dan jasa yang digambarkan dalam film ini dilakukan 

berulang-ulang. Elle Woods dikategorikan sebagai bagian dari masyarakat 

dandy (pesolek) yang gemar dan faham terhadap fashion dan rajin sekali 

berdandan. Adalah ciri yang menonjol dari masyarakat tersebut, 

bahwasanya bersolek dengan segala perlengkapannya termasuk pemilihan 

brand, mode pakaian, biro jasa perawatan tubuh ternama, juga hasrat untuk 

membeli. Singkat kata Elle menjadi seorang pesolek ala cosmo, gadis 

modern yang porsi mengkonsumsi keperluan pribadi diorientasikan untuk 

tubuh. Apabila menjadi terbiasa dengan gaya hidup yang demikian maka 

pada akhirnya menjadi konsumtivisme. 

Ada beberapa tujuan dari penggunaan metode analisis isi, namun 

untuk mengetengahkan isi pesan film ini secara detail akan lebih efektif 
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dengan menggunakan satu macam tujuan saja. Penelitian analisis isi ini  

memfokuskan diri untuk mengeksplorasi kesan media yang terhadap 

kelompok khusus dalam masyarakat.
16

 

Sebagaian besar dalam film Legally Blonde ini menampilkan 

karakteristik yang dimiliki oleh Elle Woods merepresentasikan bentuk 

konsumsi yang lebih terhadap fesyen, kerap mengkonsumsi jasa perawatan 

diri dan aktivitas dalam pemanfaatan waktu luang. Sehingga muncul 

keinginan untuk meneliti isi yang mengandung unsur-unsur konsumtivisme 

pada setiap scene dalam film tersebut. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalahnya 

adalah apa saja unsur-unsur konsumtivisme melalui komunitas dandy 

direpresentasikan kedalam sebuah film dan seberapa besar persentase 

kemunculan unsur-unsur konsumtivisme pada komunitas dandy (pesolek) 

dalam film Legally Blonde. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui intensitas 

prosentase kemunculan unsur-unsur konsumtivisme pada komunitas 

dandy dalam film Legally Blonde. 
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D. KEGUNAAN PENELITIAN 

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu : 

1. Manfaat secara akademis 

a. Menambah wawasan keilmuan sesuai dengan bidang yang 

ditempuh peneliti yaitu ilmu sosial kajian ilmu komunikasi dengan 

konsentrasi audio visual, sehingga dapat dijadikan landasan untuk 

penelitian serupa di kemudian hari. 

b. Sebagai referensi terhadap mahasiswa ilmu komunikasi khususnya 

tentang studi komunikasi dan budaya dalam lingkup penelitian ilmu 

sosial dan budaya. 

c. Sarana komunikasi evaluatif untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya dalam bidang ilmu yang sama. 

2. Manfaat secara Praktis 

Bahwa penelitian ini dapat memberikan wacana kepada khalayak 

pada umumnya perihal budaya konsumtif yang dalam hal ini 

tereprsentasi kedalam sebuah film. Sehingga diharapkan dapat 

menelaah makna dan pesan sosial yang terkandung didalam film yang 

dilihatnya. Kemudian mampu memilah mana pesan yang memberikan 

manfaat positif dan mana yang mengandung unsur negatif dalam 

pengaplikasiannya di dalam kehidupan.  

 

 

 


