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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Industri komunikasi massa kini berkembang dengan pesatnya, 

sehingga sulit untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi. Hal ini 

mengakibatkan semakin berkembang pesat perkembangan media cetak 

maupun media elektronik atau biasa disebut media massa (Koran, radio, 

televisi, film dan lain-lain) yang paling banyak digunakan sebagai alat 

memberikan, mengirimkan atau menyalurkan informasi ke masyarakat atau 

khalayak. Dengan perkembangan media massa tersebut mengakibatkan 

bertambahnya jenis-jenis media massa, mulai dari media cetak sampai media 

elektronik. Kini media massa sebagai sarana komunikasi telah menjadi hal 

dominan dalam kehidupan sosial masyarakat, media massa mampu 

menembus batas ruang dan waktu untuk memberi kebutuhan akan informasi 

bagi masyarakat global. Kekuatan media massa telah menjadi tambang 

informasi, hiburan dan mata untuk melihat realitas dunia 

Dalam dunia yang mengglobal ini, media massa telah menjadi alat 

perpanjangan alat indra. Melalui media massa, dapat diperoleh informasi 

tentang orang, benda atau tempat yang tidak dialami secara langsung. Dunia 

terlalu luas untuk diarungi dan dimasuki secara personal maka media massa 

hadir untuk menyampaikan informasi tentang lingkungan sosial dan politik; 

televisi telah menjadi jendela kecil untuk melihat berbagai peristiwa dunia. 



2 

 

Film merupakan salah satu dari sekian bentuk media massa yang 

mampu memberikan nilai hiburan pada masyarakat disaat kepenatan aktifitas 

masyarakat dalam menjalani rutinitas kehidupan sehari-hari. Denis McQuail 

(Marseli, 1996: 13) menyatakan bahwa film berperan sebagai sarana cara 

yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang menyajikan cerita, 

peristiwa, musik, drama, humor dan sajian teknis lainnya pada masyarakat 

umum. Film disini merupakan perwujudan dari seluruh realitas kehidupan 

dunia yang luas dalam masyarakat, oleh karena itu film mampu 

menumbuhkan imajinasi, ketegangan, ketakutan dan benturan emosional 

penonton, seolah mereka ikut merasakan dan menjadi bagian dari cerita 

tersebut 

 Film sering digunakan sebagai alat sosialisasi atau sebagai media 

untuk mengkonstruksi wacana tertentu bagi kesadaran masyarakat. 

Perkembangan film itu sendiri juga tidak lepas dari perkembangan budaya 

masyarakat yang berlaku dibelakangnya. Pada latar masyarakat industri, 

perkembangan film-film yang diedarkan banyak dipengaruhi oleh kebutuhan 

pasar penonton, dimana tema-tema yang diangkat dalam film tidak jauh dari 

cerita yang berkisah tentang permasalahan-permasalahan yang populis. Latar 

tema film populis memang tidak bisa lepas dari semangat industri yang 

menuntut daya tarik para penonton sebanyak-banyaknya, sehingga tidak 

jarang beberapa tema cerita film-film industri memiliki semangat cerita yang 

memang mudah dicerna oleh penonton, serta tidak mengindahkan 

permasalahan etika dan konflik yang membutuhkan banyak nalar atau 

pengetahuan yang sulit dicerna. 
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Disisi lain, film juga banyak yang melibatkan perempuan untuk 

tujuan tertentu, seperti menarik perhatian atau sebagai media untuk 

mengkampanyekan kesetaraan gender. Berbicara tentang kesetaraan 

gender, selalu dihubungkan dengan emansipasi wanita atau pergerakan 

wanita. Wanita merupakan obyek menarik untuk dibicarakan karena 

makhluk yang satu ini seakan tidak henti-hentinya menjadi objek 

perdebatan dan perbincangan, baik di dalam diskusi-diskusi, seminar-

seminar, maupun di dalam pembicaraan – pembicaraan tidak formal. 

Pada satu sisi, wanita harus bertarung dengan dirinya sendiri; antara 

keinginan dan kemampuan, antara harapan dan kenyataan. Pada sisi lain, 

kemampuan yang dimilikinya sering terhambat oleh hegemoni budaya 

yang meletakkan wanita sebagai obyek dan sebagai makhluk setelah 

laki-laki. Dari fenomena ini akhirnya melahirkan gerakan –gerakan 

perempuan yang menuntut persamaan hak yang sampai kini harus 

diperjuangkan.  

Emansipasi, seringkali diartikan sebagai gerakan wanita yang 

menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan kaum pria. 

Feminisme lahir oleh kondisi dan keadaan yang harus diterima oleh 

kaum perempuan dalam bentuk penindasan, peminggiran hak, 

kesenjangan hak, dan berbagai bentuk pelecehan lainnya. Feminisme 

sendiri lahir di era Pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary 

Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Perkumpulan masyarakat 

ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah 

kota di selatan Belanda pada tahun 1785. Menjelang abad 19 feminisme 
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lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para 

perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah 

Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai universal 

sisterhood. Di Indonesia sejarah feminisme telah dimulai pada abad 18 

oleh RA Kartini melalui hak yang sama atas pendidikan bagi anak-anak 

perempuan. (http://www.indomedia.com/intisari/, diakses pada tgl 12 Jan 2011) 

Sebuah ironi terjadi dalam perjalanan wanita Indonesia menuju 

emansipasi yang telah diidam-idamkan oleh pelopor emansipasi wanita, 

R.A. Kartini jauh ratusan tahun silam. Emansipasi yang dewasa ini lebih 

diartikan sebagai upaya penyamaan derajat kaum wanita untuk sejajar 

dengan kaum pria membuat wanita Indonesia harus gigit jari. Dalam 

dunia politik misalnya, tuntutan persamaan hak membuat pemerintah 

kemudian mengakomodasi keterwakilan perempuan Indonesia dengan 

kuota 30 % yang diatur dalam UU partai politik dan UU pemilu. Ini 

merupakan angin segar bagi warga negara yang selama ini selalu 

disubordinasikan oleh budaya patriarki dan pandangan parsial agama 

terhadap perempuan. Ironisnya, kuota tersebut menjadi alasan bagi 

mesin politik parpol untuk memanfaatkan perempuan hanya untuk 

mendapatkan suara atau sebagai vote getter (meminjam istilah Madani 

Nurhayati). Sedangkan dalam praktek lapangan tetaplah para kader pria 

yang lebih ditonjolkan. 

Dari sisi peran sosial tak jauh berbeda, perempuan memang mulai 

terlihat mengerjakan hal-hal yang dahulunya didominasi dan menjadi 

eksklusifitas lelaki. Namun, perempuan-perempuan seperti ini juga 
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kadang terjebak dalam peran sosial tersebut. Lihat saja kasus para 

wanita yang meggantikan posisi suaminya untuk mencari nafkah bahkan 

sampai harus melanglang buana menjadi TKI ke luar negeri. Banyak 

dari mereka harus menelan pil pahit dengan memperoleh penganiyaan 

fisik, diperkosa serta didzolimi dengan perbuatan-perbuatan tidak 

senonoh lainnya. Perlakuan seperti itu didapatkan dari sang majikan 

yang notabenenya adalah pria. Peristiwa in seringkali pada perempuan-

perempuan Indonesia dengan latar belakang ekonomi kurang 

berkecukupan. Mereka akhirnya hanya bisa pasrah dan legowo bila 

ahirnya dikecewakan dalam niat suci dan mulianya untuk menghidupi 

keluarga. 

Sedangkan untuk perempuan Indonesia yang mengaku diri 

modern dan berkecukupan, saya kira mereka tidaklah lebih beruntung. 

Fenomena makin besarnya angka perempuan yang bekerja di media baik 

itu di belakang layar maupun sebagai objek pemberitaan dan hiburan, 

atau fenomena menjadi terkenal dengan cara instant oleh casting dan 

ajang pencarian bakat di media. Ini seakan menjadi stimuli candu bagi 

perempuan-perempuan cantik dan modern tersebut. Dengan 

mengatasnamakan emansipasi mereka tampil di media khususnya 

televise sebagai ikon hiburan yang tanpa mereka sadari juga menjadikan 

mereka ikon kapitalis. Saya katakan ikon kapitalis disini karena sudah 

menjadi wacana dan sering diangkat dalam diskusi ilmiah bahwa 

kapitalisme media merujuk salah satunya pada pornomedia, hal-hal yag 

membangkitkan syahwat ini sudah tak bisa dipungkiri bahwa objek dari 
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pornomedia tersebut, apa lagi kalau bukan sensitifitas dan keindahan 

wanita. Wanita dieksploitasi untuk kepentingan para konglomerat media. 

Contohnya, begitu banyak iklan di televisi yang menggunkan perempuan 

dan sifat-sifat keindahan mereka untuk memasrakan produk-produk 

iklan tersebut. Atau para selebritis, penyanyi, dan pemain film yang atas 

nama emansipasi berani mempertontonkan aurat di hadapan publik, yang 

dalam pandangan saya hanya menguntungkan satu pihak yakni pihak 

kaum patriarkat lelaki dengan demikian perempuan-perempuan yang 

mengaku modern ini tak jauh bedanya dengan perempuan yang secara 

terang- terangan dilecehkan. Bukankah bedanya hanya pada kesadaran 

dilecehkan, disubordinasikan dan dimanfaatkan. Apakah inilah yang 

dikatakan emansipasi? (http://alumni11.clubme.net/t106-wajah-buram-

emansipasi-wanita, diakses tanggal 12 Jan 2011) 

Emansipasi semakin menemukan signifikasi ketika ternyata 

diskriminasi peran sosial anak perempuan sudah ditanamkan sejak usia 

akil baligh melalui pendapat bahwa menstruasi itu kotor maka 

perempuan tidak boleh ke masjid. Tradisi dan wejangan tentang 

kewajiban istri melayani suami tidak menekankan kewajiban suami 

untuk melindungi istri. Apalagi menyinggung hak perempuan untuk 

menikmati hubungan seksualitas tanpa rasa paksaan atau takut. Tidak 

heran kalau sebagian besar tindak kekerasan dalam rumah tangga 

terkunci rapat di balik pintu kamar tidur, tanpa pertolongan dan tanpa 

bentuk nyata kepedulian aparat pemerintah.  
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Disisi lain, para suami berhak untuk poligami tanpa memenuhi 

persyaratan yang sebenarnya ada dalam aturan main menurut Islam. 

Mungkin perempuan perlu lebih kritis untuk menyadari bahwa ukuran 

keadilan dalam poligami seharusnya dinilai oleh perempuan sendiri, 

bukan oleh laki-laki. Karena itu, sesungguhnya  perempuan yang 

menderita hanya karena terbelenggu impian buruk untuk dapat 

memenuhi gambaran ideal harapan masyarakat. Dalam pandangan 

feminisme, perempuan harus menyadari bahwa tubuhnya adalah 

miliknya sendiri yang perlu dihargai dengan setinggi-tingginya, jauh 

lebih tinggi dari rasa malu karena harus lari dari tindak kekerasan di 

rumah tangga atau menjanda. Perempuan harus mampu membuat pilihan 

dan menyiapkan diri untuk maju mandiri. Tidak ada kata lain, agar kaum 

perempuan dapat berdaya dan bebas dari penindasan, selain dengan 

belajar dan terus belajar, mencerdaskan dirinya. 

Terkait dengan pemaparan tentang emansipasi diatas, dan berkaca 

pada perkembangan fungsi film, peneliti tertarik pada film yang berjudul 

” In the Time Of The Butterflies ”karya Phoenix Pictures/ Barnstorm Film 

Production yang didalamnya dianggap peneliti banyak memuat pesan tentang 

emansipasi wanita. Film ini dibintangi oleh Salma Hayek, Edward James 

Olmos, Mia Maestro, Demian Bichir, Pilar Padila 

Dalam "film In the Time of the butterflies" termuat berbagai 

permasalahan tentang kedudukan wanita di masyarakat. Film ini 

menceritakan tentang perjuangan seorang perempuan dalam melawan 

pemerintahan republik Dominika yang diktator pada tahun 1930-1961, 
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dibawah pimpinan General Leonidas Trujilo. Dalam film ini terdapat 

seorang wanita bernama Minerva yang dibatasi hak perempuannya oleh 

kepala pemerintahan yang diktator (Trujilo) untuk melanjutkan sekolah 

ke perguruan tinggi. Namun berkat keberanian dan usaha perlawanannya 

beserta teman-temanya terhadap Pemerintah waktu itu, akhirnya 

Minerva bisa kuliah di perguruan tinggi, ia merupakan mahasiswi yang 

pertama kali menempuh pendidikan di perguruan tinggi..  

Trujilo merupakan pemegang kekuasaan yang absolute di 

Republik Dominika, persekutuan dan rahasianya dengan gereja dan 

kaum aristokrat, para cendikiawan dan media massa adalah dasar dari 

kediktatorannya, formula agar ia tetap berkuasa sangat sederhana 

"membunuh siapapun yang menentangnya" lebih dari 30.000 orang 

dihukum mati selama pemerintahnnya terornya . 

Minerva dalam film ini merupakan sosok wanita yang pemberani, 

la berasal dari keluarga yang hidup berternak di desa. la sangat 

menginginkan bisa kuliah di fakultas hukum, namun saat itu wanita 

tidak diperolehkan kuliah, dan suatu saat Minerva sekeluarga mendapat 

undangan istemewa dari Trujilo, dipesta tersebut Minerva di ajak 

berdansa oleh Trujilo, serentak minerva memberontak dan menampar 

muka presiden Trujilo yang telah melecehkannya di depan tamu 

undangan dalam pesta malam itu, akibat perbuatannya sang ayah 

ditangkap dan dimasukan kepenjara. 

Berbagai perjuangan ia lakukan untuk bisa sekolah sampai ke 

perguruan tinggi, termasuk menerima ajakan Trujilo untuk bermain 
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dadu, keberuntungan ternyata berpihak kepada Minerva karena la 

memenangkan taruhan tersebut, dan akhirnya ia pun dapat mewujudkan 

impiannya untuk bisa kuliah di fakultas Hukum dan nyaris menjadi 

pengacara, la adalah merupakan perempuan yang pertama kali 

menempuh pendidikan di bangku perkuliahan Republik Dominika di 

fakultas hukum ia tidak hanya belajar tetapi la juga melakukan berbagai 

macam pergerakan dengan teman-temannya untuk menuntut keadilan 

karena kediktatoran Trujilo pada waktu itu. 

Walau Trujilo memberi kesempatan Minerva kuliah di 

universitas, ijazah menerva tidak di berikan dalam wisuda saat itu oleh 

Trujilo. Minerva semakin marah dan makin berambisi untuk melakukan 

pemberontakan, ia terus berusaha untuk mensejahterakan rakyat agar 

bisa terbebas dari kekejaman Trujilo. 

Kematian Miverva Mirabal bersaudara adalah ledakan terakhir 

dari pemerintahan Trujilo yang dibunuh 6 bulan kemudian, beberapa dan 

anak Mirabal bersaudara memegang beberapa jabatan penting dalam 

pemerintahan demokrasi Republik Dominika, hari kematian mereka 25 

November dijadikan oleh banyak negara Amerika Latin sebagai hari 

Internasional melawan kekerasan terhadap kaum wanita. Dalam proses 

komunikasi yang disampaikan oleh komunikator, dalam hal ini adalah 

Minerva sebagai pemeran utama, diharapkan khalayak sebagai 

komunikan dapat menangkap pesan-pesan yang di sampaikan pada 

penonton melalui media kaset video, sebagai media komunikasi massa. 
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Uraian tersebut diatas yang menjadi alasan peneliti untuk 

mengetahui pesan emansipasi wanita dalam film ”In the Time of the 

Butterflies” dengan menggunakan analisis isi sebagai alat analisanya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah seberapa besar persentase kemunculan pesan emansipasi 

wanita pada ”In the Time of the Butterflies”? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguraikan 

besarnya persentase kemunculan pesan emansipasi wanita pada ”In the Time of 

the Butterflies” 

 

D. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memotivasi peneliti lain 

untuk lebih mengembangkan dan memperluas berbagai penelitian dimasa 

yang akan datang, serta memperoleh pengetahuan dalam menganalisa 

pesan emansipasi wanita 

b. Kegunaan Praktis 

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat secara 

luas dalam menerima dan memahami pesan pergerakan wanita dalam 

film. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 
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kalangan insan perfilman dalam membuat suatu karya seni, khususnya 

film, agar memiliki kekuatan yang lebih mendalam tentang pesan moral 

dalam sebuah film 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Film 

Suatu peristiwa budaya telah terjadi ketika dua bersaudara August 

dan Louis Lumiere menggemparkan pengunjung Grand Café yang terletak 

di Boulevard de Capucines pada 28 Desember 1895 saat film bisu Worker 

Leaving the Lumiere Factory diputar. Sambutan penonton pada saat itu 

demikian hangat dan sensasional. Dengan membayar karcis, masyarakat 

perancis berbondong - bondong menyaksikan film yang hanya bermassa 

putar beberapa menit dan memperlihatkan serombongan pekerja 

meninggalkan pabrik foto Lumiere tempat mencari nafkah. Hal itu yang 

menjadi cikal bakal film yang berkembang pada saat ini (Baksin, 2003 : 2).  

Seiring dengan perkembangannya mula - mula hanya dikenal film 

hitam putih dan tanpa suara. Kreativitas terus berlanjut hingga dalam 

bentuk seperti apa yang kita tonton saat ini. Film bicara memang sudah 

mulai diperkenalkan secara umum sejak tahun 1927 di Amerika serikat. 

Tetapi belum sempurna, baru setelah delapan tahun kemudian film bicara 

memang sudah dinikmati khalayak umum dalam pemutaran yang lebih 

lama dan relatif sempurna. Usaha penyempurnaan  dunia perfilman itu 

terus berlangsung baik dari segi suara, tata warna, sampai ia harus 
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berhadapan dengan perkembangan televisi yang muncul ketika perang 

dunia ke II berakhir. 

Bersama radio dan televisi, film termasuk kategori media massa 

periodik. Artinya, kehadirannya tidak terus - menerus, tetapi berperiode 

dan termasuk media elektronik, yakni media yang dalam penyajian 

pesannya sangat bergantung pada adanya listrik. Sebagai media  massa 

elektronik dan adanya banyak unsur kesenian lain, film menjadi media 

massa yang memerlukan proses lama dan mahal  

Dahulu dikenal istilah gambar hidup yang betapapun sempurna 

teknik yang digunakan belum mendekati kenyataan sehari - hari. Sehingga 

untuk meningkatkan kesan dan dampak, suatu film harus diiringi dengan 

suara berupa dialog atau berupa musik sebagai alat penguat ekspresi. Di 

samping itu suara, musik dan warna juga dapat menimbulkan nilai riil 

sebuah film. Jadi film terkesan sungguh - sungguh terjadi dan sedang 

dialami dan dirasakan oleh penonton. 

Sebagai suatu media komunikasi dan seni, nilai film lebih mudah 

menyajikan suatu hiburan daripada bentuk komunikasi lainnya. Hal ini 

dapat dilihat dari sifatnya yang ringan dan menitik - beratkan pada 

‘estetika’ dan ‘etika’. Pada dasarnya film memiliki nilai hiburan dan 

artistik. Hampir semua film dalam beberapa hal bermaksud untuk 

menghibur, mendidik dan menawarkan rasa keindahan. Ada beberapa jenis 

film diantaranya yaitu : 
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a. Film cerita (Story Film). 

Film cerita adalah film yang diproduksi berdasarkan cerita yang 

dikarang atau dimainkan oleh actor dan aktris. Film cerita ini biasa 

berupa film drama, horror, komedi, musical, fiksi , ilmiah dan lain 

sebagainya. 

b. Film berita. 

Film berita atau news real adalah film mengenai fakta atau 

peristiwa yang benar-benar terjadi. Karena sifatnya berita maka 

film yang disajikan kepada public harus mengandung nilai berita 

(news value). Proses pembuatan dan penyajian film berita 

memerlukan waktu yang cukup lama, maka suatu berita harus 

bersifat actual. 

c. Film dokumenter (Docummentary Film). 

Film documenter hanya merekam kejadian tanpa diolah lagi, 

misalnya dokumentasiperistiwa perang, upacara kenegaraan, film 

documenter mengandung fakta dan mengandung subyektifitas 

pembuat.subyektifitas diartikan sebagai sikap atau opini terhadap 

peristiwa. 

d. Film kartun. 

Film kartun atau film animasi adalah suatu sequence gambar yang 

diekspos pada tenggang waktu tertentu sehingga tercipta sebuah 

ilusi gambar bergerak. 
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2. Film sebagai Medium Komunikasi Massa 

Film merupakan salah satu bentuk komunikasi massa, karena 

sifatnya yang mampu menjangkau khalayak masyarakat secara luas. 

Kemampuan film sebagai alat media komunikasi massa, adalah hasil dari 

perkembangan teknologi komunikasi yang mampu memvisualkan pesan 

dan gambar dengan yang mampu menjangkau wilayah masyarakat di mana 

pun.   

Komunikasi massa menurut Jalaluddin Rakhmat (2005: 189), 

diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah 

khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak, atau 

elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan 

sesaat. Perkataan ‘dapat’ dalam definisi ini menekankan pengertian bahwa 

jumlah sebenarnya penerima komunikasi massa pada saat tertentu tidaklah 

essensial. Kata massa mengandung pengertian orang banyak, tapi mereka 

tidak harus berada di lokasi tertentu yang sama, mereka dapat tersebar atau 

terpencar di berbagai lokasi yang dalam waktu yang sama atau hampir 

bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan komunikasi yang sama. Massa 

juga dapat dilihat sebagai ‘meliputi semua lapisan masyarakat’ atau 

‘khayalak ramai’ dalam berbagai tingkat umur, pendidikan, keyakinan, dan 

status sosial.  

 
Para ahli komunikasi berpendapat bahwa yang dimaksudkan 

dengan komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi 

melalui media massa jelasnya merupakan singkatan dari komunikasi media 

massa (mass media communication) (Effendy, 2001:20). Menurut Joseph 

Devito, Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 
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massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya, ini tidak berarti bahwa 

khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau 

semua orang yang menonton televisi agaknya ini berarti bahwa khalayak 

itu besar dan pada umumnya sukar untuk di definisikan (Effendy, 2001:21) 

Film merupakan media komunikasi 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 

yang disampaikan oleh komunikator. Bagaimana, bilamana dan dalam 

kombinasi yang bagaimana pesan diekspresikan melalui gambar, dialog 

suara, warna dan sudut pengambilan serta musik oleh sutradara, 

bagaimana adegan - adegan dirangkaikan satu sama lain beserta lambing - 

lambang yang dipergunakan dan ditentukan sehingga pesan dapat 

dipahami oleh khalayak penonton. 

Film merupakan gerakan atau lebih tepat lagi gambar yang 

bergerak, dan memang gerakan itulah yang merupakan unsur pemberi 

hidup kepada suatu gambar. Suatu film diiringi dengan suara yang dapat 

berupa  dialog atau musik, serta warna yang dapat mempertinggi nilai 

kenyataan pada film.  

Sebagai suatu bentuk komunikasi massa, film dikelola menjadi 

suatu komoditi. Di dalamnya memang kompleks, dari produser, pemain 

hingga seperangkat kesenian lain yang sangat mendukung seperti musik, 

seni rupa, teater, dan seni suara. Semua unsur tersebut terkumpul menjadi 

komunikator dan bertindak sebagai agen transformasi budaya (Baksin, 
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2003 : 2). Ini menunjukkan bahwa kepentingan komersial justru menjadi 

imperatif atau komando bagi isi media massa (film) agar 

memperhitungkan khayalaknya sehingga dapat diterima secara luas. 

Media massa (film) akan menghasilkan efek yang timbul dari 

proses komunikasi massa. Efek - efek kognitif yang menyebabkan 

perubahan pada tingkat pengetahuan, efek afektif yang menyebabkan pada 

perubahan sikap, efek konatif yang menyebabkan pada perilaku dan efek 

perubahan sosial.  

Secara ringkas, film sebagai media komunikasi massa membentuk 

pandangan dunia dari orang - orang di sekelilingnya. Didalamnya 

termasuk media film yang begitu sarat dengan muatan ideologis dari sang 

komunikatornya. Dengan demikian film merupakan obyek yang potensial 

untuk dikaji khususnya dalam kerangka komunikasi massa yang sarat 

dengan muatan pesan baik yang nampak maupun yang tersembunyi. 

 

3. Pesan 

Salah satu unsur komunikasi yang perlu dibahas lebih mendalam 

dalam penelitian ini adalah unsur pesan. Proses penyampaian pesan 

merupakan salah atau indikator bagi keberhasilan aktivitas komunikasi. 

Pesan itu sendiri dapat diartikan sebagai perintah, nasehat atau permintaan 

dan amanat yang disampaikan lewat orang lain. Pesan tidak dapat lepas 

dari komunikasi massa yang bersifat umum (public). Karena ditujukan 

kepada umum dan mengenai kepentingan umum jadi tidak ditujukan 

kepada perorangan atau kepada sekelompok orang tertentu.  
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Sebagai suatu komponen dalam model mekanistis komunikasi 

manusia, konsep pesan penting bagi perspektif mekanistis. Tinjauan 

tradisional tentang komunikasi manusia itu merupakan campuran 

perspektif mekanistis dan psikologis maka pesan tetap merupakan konsep 

penting yang digunakan dalam banyak ulasan teoritis, praktis dan empiris 

tentang komunikasi manusia.  

Aubrey Fisher dalam buku Teori-teori Komunikasi (1986: 364-

373) menguraikan pesan dalam beberapa pengertian sebagai berikut:  

a. Pesan sebagai isyarat yang disampaikan  

Aubrey Fisher mengungkapkan, model mekanistis komunikasi 

manusia dari Shannon dan Weaver (1949) akan membawa orang 

kepada konseptualisasi pesan sebagai fenomena yang berjalan pada 

rute perputarannya pada suatu saluran yang menghubungkan dua 

sumber penerima atau lebih. Reaksi kepada arus pesan yang bersifat 

mekanistis semacam itu menurutnya benar dan salah sekaligus.  

Suatu pesan dalam model mekanistis ditransformasikan pada 

titik-tikik (saat-saat) penyandian dan pengalihan sandi sehingga pesan 

itu sendiri merupakan pikiran atau ide pada suatu tempat dalam sistem 

jaringan syaraf (neurophyiological) dari sumber/ penerima dan setelah 

penyandian terjadi dalam suatu situasi tatap muka, ditransformasikan 

ke dalam rangkaian getaran udara (gelombang suara) dan sinar-sinar 

cahaya yang terpantulkan (secara visual). Alat pengalihan sandi pada 

sumber/ penerima mentransformasikan fenomena energi fisik itu 

kembali ke dalam kata petunjuk paralinguistik, isyarat dan pikiran.  
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  Karena itu pesan dipandang sebagai bentuk dan lokasi 

pikiran, verbalisasi, dan seterusnya, dalam diri individu. “Pesan” yang 

terdapat pada saluran di luar sumber/ penerima dalam bentuk energi 

fisik dan lebih cocok untuk dipandang sebagai isyarat (signal). 

Perbedaan pesan dan isyarat adalah perbedaan mekanistis murni suatu 

perbedaan yang semata-mata berdasarkan pada bentuk fisik yang 

diperoleh dari transformasi mekanistis dan pada lokasi ruang dimana 

pesan/ isyarat itu terdapat.  

b. Pesan sebagai bentuk struktural  

Miller mempergunakan bentuk struktural suatu pesan untuk 

membedakan komposisinya ke dalam “tiga buah faktor yang 

prinsipal”: stimuli verbal (yang mencakup kata-kata/ lambang-

lambang linguistik), stimuli fisik (yang mencakup isyarat atau 

gerakan, ekspresi muka dan sebagainya, dalam suatu interaksi tatap 

muka) dan stimuli vokal (yang mencakup petunjuk linguistik berupa 

kecepatan berbicara, kerasnya suara, infleksi, penekanan, aksen 

berbicara dan dalam interaksi tatap muka).  

c. Pesan sebagai pengaruh sosial  

Erat kaitannya dengan pandangan pesan sebagai bentuk 

struktural adalah  tinjauan komunikasi sebagai alat pengaruh sosial. 

Pandangan ahli komunikasi, Steve King, pesan sebagai suatu bentuk 

yang disandi, yang tersirat di dalamnya pengaruh sosial. Ia menulis 

“pesan itu secara sederhana adalah perilaku memberi pengaruh yang 

berhubungan dengan kebutuhan”.  
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d. Pesan sebagai penafsiran 

Perspektif psikologis komunikasi manusia adalah pandangan 

tentang  pesan sebagai penafsiran lambang/ stimuli. Teori S-O-R 

(Stimulus-Organisme-Respons) telah menempatkan komunikasi dalam 

proses interpretatif-perseptual dari penyandian stimuli melalui filter 

konseptual. Oleh karena itu, lokus memberikan perbedaan yang 

kurang berarti atau kurang penting antara proses penyandian dan 

pengalihan sandi; yakni, penyandian dan pengalihan sandi secara 

essensial menjadi proses yang sama berupa penafsiran atau persepsi 

makna dalam stimuli yang terpilih.  

e. Pesan sebagai refleksi diri 

Konsisten dengan perspektif psikologis komunikasi manusia 

adalah  adanya aksioma yang sebenarnya bahwa pesan mencerminkan 

keadaan internal individu; yakni perilaku dalam bentuk tertentu, sikap, 

keyakinan, persepsi, nilai, citra, emosi dan sebagainya. Berllo secara 

jelas menyatakan bahwa “pesan merupakan peristiwa perilaku yang 

berhubungan dengan keadaan internal orang”. Keadaan internal yang 

sering dihubungkan dengan pesan adalah yang berhubungan dengan 

maksud (intent). Orang dapat mengkonseptualisasikan pesan sebagai 

perilaku simbolis yang dalam suatu cara tertentu dihubungkan dengan 

keadaan internal tertentu.  

f. Pesan sebagai kebersamaan (commonality) 

Mortensen mendefinisikan pesan sebagai kerja fungsi 

kelompok “satuan perilaku apapun berfungsi menghubungkan para 
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anggota komunikasi”. Apabila komunikasi bertindak untuk 

menjadikan bersama antara para komunikator, maka pesan itu 

merupakan variabel atau konsep untuk mencari fungsi yang 

menjadikan bersama tadi. 

 

4. Pesan dalam Film 

Salah satu komponen komunikasi yang perlu dibahas lebih 

mendalam dalam penelitian ini adalah komponen pesan. Pesan merupakan 

salah satu komponen dalam kamunikasi yang harus dipenuhi, selain 

komunikator dan komunikan. Jika salah satu dari tiga komponen ini tidak 

ada maka komunikasi pun tidak ada. Proses penyampaian pesan  cara, atau 

teknik penyampaian pesan merupakan salah satu indikator bagi 

keberhasilan aktivitas komunikan 

Pesan itu sendiri dapat diartikan sebagai perintah, 

nasehat/permintaan dan amanat yang disampaikan lewat orang lain. Pesan 

tidak dapat lepas dari komunikan massa yang bersifat umum (Public). 

Karena ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum jadi 

tidak ditujukan kepada perorangan / kepada sekelompok orang 

tertentu.Pesan dalam komunikasi dikonsepsikan sebagai alat pengaruh 

sosial. 

Pesan sebagai terjemahan dari  “ messege “ merupakan lambang 

bermakna (meaning full symbol) yang membawakan pikiran atau perasaan 

komunikator. Pada umumnya, komunikasi berlangsung menggunakan 

bahasa, mengingat bahasa mampu membawakan pikiran atau perasaan 
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seseorang, baik mengenai hal konkret maupun abstrak, tidak saja tentang 

hal atau peristiwa yang terjadi sekarang, namun juga yang terjadi di masa 

mendatang. Dalam kajian film, pesan-pesan akan terwujud dalam cerita 

dan misi yang dibawa film tersebut serta terangkum dalam bentuk; drama, 

action, komedi, horor, dan sebagainya. Jenis-jenis film inilah yang 

dikemas oleh seorang sutradara sesuai dengan tendensi masing-masing. 

Ada yang tujuannya sekedar menghibur, memberi penerangan, atau 

mungkin kedua-duanya. Ada juga yang ingin memasukkan dogma-dogma 

tertentu sekaligus mengajarkan kepada khalayak penonton  

Pesan yang disampaikan dalam sebuah film dapat menimbulkan 

dampak – dampak yang dapat mempengaruhi dan menimbulkan efek- efek 

tertentu. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan 

seperti pengaruh tayangan film terhadap anak. Dalam sebuah media massa 

termasuk juga media film, semua pesan yang terkandung dapat ditangkap 

dan dipahami dengan cara menganalisanya. Pada dasarnya studi media 

massa mencakup pencarian pesan dan makna yang terdapat didalamnya 

 

5. Pergerakan Wanita (Emansipasi Wanita) 

Emansipasi wanita merupakan gagasan perjuangan R.A. Kartini 

dan para pemudi tempo dulu. Sampai kini, masih didengung oleh kaum 

wanita dalam memperjuangkan hak kesetaraan dengan kaum pria. 

Memang kehadiran wanita perlu diperhitungkan dalam kondisi apa pun di 

zaman modernsasi ini dan terbebas dari belenggu ruang gerak sempit. 

Emansipasi wanita adalah perjuangan kaum wanita demi memperoleh hak 
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memilih dan menentukan nasib sendiri 

(http://www.indomedia.com/intisari/, diakses tanggal 12 Jan 2011) 

Dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, diterjemahan Armijn 

Pane (Balai Pustaka, 1982). Terdapat sebuah surat Kartini tertuju kepada 

Nn Zeehandelaar (6 November 1899): “Engkau bertanya, apakah asal 

mulanya aku terkurung dalam empat tembok tebal. Sangkamu tentu aku 

tinggal di dalam terungku atau serupa itu. Bukan. Stella, penjaraku rumah 

besar, berhalaman luas sekelilingnya, tetapi sekitar halaman itu ada 

tembok tinggi. Tembok inilah menjadi penjara kami. Bagaimana luasnya 

rumah dan pekarangan kami itu, bila senantiasa harus tinggal di sana 

sesak juga rasanya.”  

Dalam surat diatas, Kartini menggambarkan penderitaan 

perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di 

bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki tak dikenal, 

dan harus bersedia dimadu. Bagi Kartini, lengkap sudah penderitaan 

perempuan Jawa, dunianya hanya sebatas tembok rumah. Sebagai misal, 

Kartini saja hanya sampai usia 12 tahun diperbolehkan bersekolah di ELS 

(Europese Lagere School) dan harus tinggal di rumah karena sudah bisa 

dipingit. (R. Andriadi Achmad, Ketua Umum FKPIB (Forum Komunikasi 

Pemuda Islam Bengkulu) http://azharku.wordpress.com/2006/09/14/ 

emansipasi-wanita/, diakses tanggal 12 Jan 2011) 

Gerakan emansipasi wanita telah berjasa besar dalam 

menghantarkan kaum wanita Indonesia menuju mimbar kehormatan dan 

gerbang kebebasan, harus dipahami kebebasan bukan berarti kebablasan. 
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Realita melintas ditengah-tengah kehidupan modern, bahwa wanita tidak 

lagi dipandang sebelah mata, lebih dihargai dan dihormati. Dewasa ini, tak 

dapat dinapikkan telah banyak kaum wanita dalam meniti karier, 

pendidikan bahkan jabatan melebihi kaum pria, memang sudah menjadi 

tuntutan zaman. 

Namun, pada masa sekarang ini emansipasi erat kaitannya dengan 

degradasi moralitas. Dimana degradasi moralitas itu sendiri merupakan 

penurunan moral. Degradasi moralitas wanita terbuka lebar didepan mata, 

lantaran kesalahan dalan memahami konsep emansipasi. Berkaitan dengan 

pornografi dan pornoaksi, beberapa waktu lalu terjadi perdebatan alot dan 

sangat menegangkan antara pro (dapat merusak moral terutama generasi 

muda) dan kontra (kebebasan berekspresi dan nilai seni) terhadap RUU 

APP (Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan pornoaksi). 

UU tersebut, pada hakikatnya upaya melindungi kehormatan 

wanita selama ini dijadikan objek penjualan utama produk pornografi dan 

pornoakasi, mulai dari iklan-iklan terkadang setengah telanjang—maaf 

bahkan telanjang, ditambah lagi adegan-adegan mesum di televisi semua 

lebih di simbolkankan dengan perempuan. Praktik tersebut, tidak bisa 

digolongkan dengan emansipasi atau kebebasan tapi lebih “Kebablasan”. 

Padahal, emansipasi wanita oleh pemudi zaman klasik adalah membuang 

stigma kasar bahwa wanita hanya berkisar “Kasur, sumur dan dapur”. 

Paradigma ini, dapat membuat kaum wanita tertekan, tertindas bahkan 

merasa tak berguna. 

Feminisme sendiri secara general diartikan sebuah gerakan wanita 
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yang menuntut emansipasi atau kesamaan hak dengan kaum pria. Menurut 

Marisa Rueda, feminisme adalah perlawanan terhadap pembagian kerja 

disuatu dunia yang menetapkan kaum laki-laki sebagai yang berkuasa 

dalam ranah publik. Menurut Troil Moi dalam Aquarini (2007:22) 

feminitas adalah konstruksi sosial budaya yang diatribusikan kepada 

perempuan, dan karena konstruksi sosial diciptakan manusia, maka 

feminitas dan gender tidaklah ajeg dan dengan dapat berubah. 

Banyak pemahaman yang menyalah artikan feminisme sebagai 

gerakan perempuan yang membenci laki-laki, pengikut seks bebas dan 

lesbian. Namun pemikiran tersebut hanyalah sebagian kecil konteks yang 

terjadi ketika seksualitas perempuan di Barat tengah mengalami tekanan. 

Feminisme bukanlah ideologi yang berdiri sendiri dan terlepas dari segala 

sesuatu yang melingkupi kelahirannya. Feminisme lahir dengan konteks 

tertentu baik itu budaya, agama, ras, etnik, keadaan sejarah tertentu dan 

lain sebagainya (Aquarini, 2007;23). 

5.1. Aliran Feminisme  

Mansour Fakih membagi aliran feminisme menjadi dua aliran 

besar, yaitu aliran status quo atau fungsionalisme dan aliran konflik 

(Fakih, 2001:79). Aliran fungsionalis dianut oleh feminis liberal yang 

dalam memperjuangkan masyarakat tertuju pada kesempatan yang 

sama dan hak yang sama bagi setiap individu, termasuk perempuan. 

Sedangkan aliran konflik dianut oleh para feminis radikal yang 

menganggap bahwa penindasan perempuan oleh laki-laki berakar dari 

jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideologi patriakinya. 
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Menurut Bagus Pramono dan Herlianto (2006:2-3), aliran 

feminisme dibagi 4 aliran yaitu: 

1. Feminisme Liberal 

Feminisme Liberal adalah pandangan untuk menempatkan perempuan 

yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini 

menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas 

dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Feminisme Liberal 

mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah 

golongan tertindas. 

2. Feminisme Radikal 

Feminisme radikal muncul sejak pertengahan tahun 70-an, dimana 

aliran ini menawarkan ideologi “perjuangan separatisme perempuan”. 

Adanya sejarahnya aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur 

seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada 

tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri 

pornografi. Pemahaman pendindasan laki-laki terhadap perempuan 

adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Aliran 

ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan 

terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek 

utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme 

radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, 

seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan 

dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik 

 



26 

 

3. Feminisme Post Modern 

Ide posmo adalah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya 

modernitas dan pemilihan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial 

karena penentangannya pada peng-universal-an pengetahuan ilmuah 

dan sejarah.  

4. Feminisme Anarkis 

Feminisme anarkis lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang 

mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan laki-

laki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus 

dihancurkan. 

5. Feminisme Sosialis 

Sebuah faham yang berpendapat "Tak Ada Sosialisme tanpa 

Pembebasan Perempuan. Tak Ada Pembebasan Perempuan tanpa 

Sosialisme". Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem 

pemilikan. Lembaga perkawinan yang melegalisir pemilikan pria atas 

harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang 

menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa pembedaan gender. 

Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. 

Aliran ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum 

kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. 

Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas 

perempuan. Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan 

gender untuk memahami penindasan perempuan. Ia sepaham dengan 

feminisme marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan 



27 

 

perempuan. Akan tetapi, aliran feminis sosialis ini juga setuju dengan 

feminisme radikal yang menganggap patriarkilah sumber penindasan 

itu. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling 

mendukung.  

Realita dewasa ini, mewartakan telah terjadi semacam 

pergeseran paradigma berpikir kaumwanita. Begitu pula dari segi 

penampilan, sebagai misal kebaya ciri khas pakain wanita Jawa dan 

baju kurung ciri khas pakain wanita Sumatra Barat ‘Minangkabau’, 

telah dijauhkan dan menjadi tak menarik bagi kaum mudi dengan 

alasan ketinggalan zaman padahal, memberikan kesan sopan dan 

santun ala Indonesia. Kesadaran wanita akan kodrat, akan mampu 

mengurangi resiko sebuah persaingan tanpa batas antara pria dan 

wanita dalam memenuhi peran dan menjalankan pelbagai aktivitas 

(Penulis : Bagus Pramono, Herlianto, http://artikel.sabda.org/feminisme ) 

 

F. Definisi Konseptual 

1. Pesan  

Salah satu unsur komunikasi yang perlu dibahas lebih mendalam dalam 

penelitian ini adalah unsur pesan. Proses penyampaian pesan merupakan 

salah atau indikator bagi keberhasilan aktivitas komunikasi. Pesan itu 

sendiri dapat diartikan sebagai perintah, nasehat atau permintaan dan 

amanat yang disampaikan lewat orang lain.  

 

 



28 

 

2. Emansipasi Wanita 

Menurut Winkler Prins “emansipasi” berasal dari kata latin “emanci patio” 

yang berarti pembebasan. (Munandar, 1985: 21). Secara umum emansipasi 

dapat diartikan sebagai pembebasan seseorang dari situasi ketergantungan 

(Munandar, 1985: 22). Jadi Emansipasi wanita diartikan sebagai sebuah 

pembebasan ha wanita dari ketergantungan terhadap kaum pria.  

3. Film 

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas 

sinematografi dengan direkam pada pita selluloid, pita video, piringan 

video dan atau bahan hasil temuan teknologi lainnya dalam bentuk, jenis, 

ukuran, melalui kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya atau tanpa 

suara yang dapat mempertunjukkan atau ditayangkan dengan system 

proyeksi mekanik, elektronik dan atau lainnya (Baksin, 2003:6). 

 

G. Kategorisasi 

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kategori Emansipasi Wanita dalam Keluarga 

Pada kategori ini, emansipasi wanita dalam keluarga adalah sebuah 

perwujudan emansipasi dalam lingkup yang kecil. Dimana perwujudan 

itu terjadi melalui perjuangan atau perbuatan seorang istri dalam 

memperoleh hak dalam memilih dan menentukan pilihan. Adapun 

indikator dalam kategori ini adalah: 
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a. Emansipasi Wanita dalam Ruang Publik. 

Ruang publik disini diartikan sebagai ruang atau tempat pertemuan 

banyak orang dari berbagai latar belakang.  

b. Emansipasi wanita dalam Ruang Non Publik 

Ruang non publik disini diartikan sebagai ruang atau tempat yang 

jauh dari kumpulan banyak orang. Dalam hal ini dicontohkan 

seperti dalam rumah tangga. 

2. Kategori Emansipasi Wanita dalam Lingkungan Masyarakat 

Pada kategori ini, emansipasi wanita dalam lingkungan masyarakat 

adalah sebuah perwujudan emansipasi wanita yang ada di lingkungan 

masyarakat. Dimana perwujudan itu terjadi melalui perjuangan atau 

perbuatan seorang wanita dalam memperoleh hak dalam memilih dan 

menentukan pilihan dalam masyarakat. Adapun indikator dalam 

kategori ini adalah: 

a. Emansipasi wanita dalam lingkungan sosial 

Emansipasi dalam lingkungan sosial ini diartikan sebagai 

penyetaraan hak perempuan di lingkungan masyarakat disekitar 

wanita tersebut tinggal.  

b. Emansipasi wanita dalam komunitas 

Emansipasi wanita dalam komunitas diartikan sebagai penyetaraan 

hak perempuan dalam sebuah ruang lingkup atau kelompok yang 

mempunyai kesamaan tujuan. 
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3. Kategori Emansipasi Wanita dalam Pekerjaan 

Pada kategori ini, emansipasi wanita dalam pekerjaan adalah sebuah 

perwujudan emansipasi wanita yang ada di lingkungan pekerjaan. 

Dimana perwujudan itu terjadi melalui perjuangan atau perbuatan 

seorang wanita dalam memperoleh hak dalam memilih dan 

menentukan pilihan pekerjaan. Adapun indikator dalam kategori ini 

adalah: 

a. Emansipasi wanita di sekolah 

Emansipasi wanita di sekolah diartikan sebagai penyetaraan hak 

wanita dalam memperoleh pendidikan. 

b. Emansipasi wanita di dunia kerja 

Emansipasi wanita di dunia kerja diartikan sebagai penyetaraan 

hak wanita dalam memperoleh pekerjaan. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

analisis isi. Alasan menggunakan analisis isi karena akan memperoleh suatu 

hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang 

disampaikan oleh media massa atau sumber informasi yang lain secara 

objektif dan sistematis. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui representasi 

emansipasi wanita dalam film “In the Time of the Butterflies. 

Stone dalam Klaus krippendorf (1991:15) mengemukakan analisis isi 

adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi dengan 

mengidentifikasikan secara sistematik dan objektif, karakteristik khusus dalam 
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sebuah teks selanjutnya meyakini karakter inferensial pengkodean unit-unit 

teks. 

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yakni 

metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set 

kondisi, sistem, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang 

yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. Selain itu penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara obyektif, 

sistematis dan kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak atau manifest 

(Krippendorf, 1991:16) 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil ruang lingkup penelitian 

dengan menganalisa semua scene yang terdapat pada film “I n the Time of 

the Butterflies” karya Mariano Barroso tahun 2001  

2. Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan adalah scene-scene dalam film “In the 

Time of the Butterflies” yang mengandung unsur emansipasi wanita yang 

berupa adegan maupun dialog. Dimana setiap scene akan diambil dan 

kemudian dimasukkan kedalam kategori yang telah ditentukan. Hal ini 

berarti peneliti menggunakan unit analisis scene untuk membatasi penelitian 

yang telah jelas dalam pengkategorian.   
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3. Satuan ukur. 

Satuan ukur dari penelitian ini adalah frekuensi kemunculan 

representasi emansipasi wanita dalam film “In the Time of the Butterflies” 

lewat teks dan perilaku tokoh atau karakter dalam film yang mengandung 

unsur emansipasi wanita.   

4. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari objek 

penelitian dengan cara mengamati dan menganalisis data yang ada, 

yaitu 2 keping VCD (Video Compact Disk) film “ In the Time of the 

Butterflies”. Dalam pengumpulan datanya, peneliti bersama coder 

melakukan pencermatan dengan melihat secara langsung film “I n the 

Time of the Butterflies” berbentuk VCD (Video Compect Disk). 

Kemudian peneliti beserta coder menelaah dan mencatat setiap adegan 

maupun dialog peran yang dianggap menggambarkan emansipasi 

wanita sesuai dengan kategorisasi. Setelah itu peneliti melakukan 

capture frame adegan yang telah dipilih oleh peneliti dan coder.  

b. Data sekunder yaitu data pendukung yang didapatkan dari buku-buku 

yang berkaitan dengan demoralisasi, berupa buku- buku, literatur dan 

internet yang dapat mendukung data primer.  

5. Teknik Perolehan Data 

Langkah pertama yang dilakukan dalam memperoleh data dalam 

penelitian ini adalah melihat dan mengamati film “In the Time of the 

Butterflies”, untuk memperoleh data berupa dialog dan adegan yang terdapat 
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pada setiap scene yang mengandung unsur emansipasi wanita wanita. 

Kemudian data dimasukkan kedalam kategorisasi emansipasi wanita. 

Selanjutnya untuk mempermudah pengkategorisasian, maka dibuat lembar 

koding seperti contoh berikut :         

LEMBAR KERJA KODER  

Scene 

Hasil Pengamatan 
K. Emansipasi 
Wanita dalam 

keluarga 

K. Emansipasi Wanita 
dalam lingk. 
Masyarakat 

K. Emansipasi Wanita 
dalam Pekerjaan 

Ruang 
Publik 

Ruang Non 
Publik 

Lingkung
an sosial 

komunitas Sekolah  Dunia 
kerja 

       
       
       

Data diolah peneliti 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik analisis distribusi frekuensi. Teknik analisis ini 

digunakan dengan tujuan untuk mengetahui frekuensi kemunculan masing-

masing kategori. Dalam penerapannya, data berupa setiap representasi 

emansipasi wanita yang terjadi dan terdapat dalam film In the Time Of The 

Butterflies dimasukkan ke dalam tabel distribusi dan dari tabel tersebut 

peneliti melakukan analisis deskriptif. 

TABEL DISTRIBUSI 

KATEGORISASI F PROSENTASE ( % ) 
   
   
   

JUMLAH   
Tabel diolah oleh Peneliti 
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7. Uji Reliabilitas  

Dalam uji reliabilitas kategori, penulis menggunakan sistem koding, 

dimana penulis dibantu oleh koder guna mengukur ketepatan penilaian penulis 

terhadap representasi emansipasi wanita yang terkandung dalam tiap scene pada 

film. Sistem ini dirasa penulis paling tepat karena untuk melakukan sebuah 

analisis dalam scene film, diperlukan pemikiran subyektif, dan untuk 

menyamakan perspektif subyektifitas tersebut, diperlukan sebuah pembanding.  

Untuk menguji reliabilitas, penelitian ini dibantu  oleh dua orang coder 

(orang yang melakukan pengkodingan) dalam pengkodingan data. Pengujian 

reliabilitas dilakukan terhadap kategori yang digunakan dalam penelitian. Hal ini 

untuk mengetahui apakah kategori atau indikator yang digunakan sudah reliable 

atau belum. Pada dua orang koder yang telah dipilih diberikan definisi struktur 

kategori, unit analisis, bahan yang akan dikoding (scene dalam film) dan tabel 

kerja koding. 

Berdasarkan definisi struktur kategori atau indikator  dan unit analisis 

yang telah ditetapkan, koder diminta menilai bahan dan memberikan tanda (kode) 

pada tabel koding. Hasil pengkodingan dari dua orang koder dalam tabel kerja 

koding dikumpulkan dan dihitung secara statistik.  

Dua orang koder tersebut harus memiliki kredibilitas dalam audio visual 

yang akan diberikan oleh peneliti kepada koder tersebut. Koder tersebut dapat 

mengerti tentang audio visual dan dapat memahami isi film tersebut. Mengerti 

dalam hal ini, adalah yang bersangkutan bisa menilai tentang unsur-unsur audio 

visual yang ada, baik verbal maupun non verbal yang ada di film tersebut. Selain 

itu, koder  mampu beraktifitas maupun berkecimpung dalam dunia film dan selalu 
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mengikuti perkembangan film secara up to date dapat dibuktikan dengan 

keaktifannya berorganisasi tentang perfilman lokal atau pun menghasilkan suatu 

karya perfilman yang dianggap layak untuk dipublikasikan. 

Menurut Dominick (2000,155-152) untuk menghitung kesepakatan dari 

hasil penilaian para koder peneliti menggunakan rumus Holsty sebagai berikut:  

 

C.R =  

Keterangan : 

C.R = Coefisien Reliability 

M       =  Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode 

N1, N2    = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode dan 

peneliti dari hasil yang diperoleh. 

21

2

NN

M

+
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