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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

 Media massa merupakan suatu alat, saluran atau channel yang digunakan 

untuk komunikasi massa. Media merupakan aspek penting yang digunakan 

dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat secara merata. Dalam 

komunikasi massa media merupakan organisasi yang berperan besar dalam 

menyebarkan informasi yang berupa produk budaya maupun pesan yang 

mempengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat. Media massa 

terdiri dari dua jenis yaitu media cetak (surat kabar, majalah, tabloid dan lain – 

lain) dan media elektronik (radio, televisi, film dan lain - lain). 

Film merupakan salah satu media komunikasi massa. Dikatakan sebagai 

media komunikasi massa karena merupakan bentuk komunikasi yang 

menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan 

komunikan secara massal, tersebar dimana – mana, khalayaknya heterogen dan 

menimbulkan efek tertentu. Film hampir sama dengan televisi selain bersifat 

audio visual, keduanya lebih banyak dinikmati. Film juga merupakan bagian dari 

respons terhadap penemuan waktu luang, waktu libur dari kerja dan sebuah 
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jawaban atas tuntutan untuk cara menghabiskan waktu luang keluarga yang 

sifatnya terjangkau (Baran, 2011:25). Kemampuan film dalam menjangkau 

banyak segmen sosial memiliki potensi dapat mempengaruhi dan membentuk 

budaya kehidupan masyarakat sehari – hari melalui kisah yang ditampilkan. Film 

dianggap sebagai media yang tepat untuk merepersentasikan dan mengkonstruksi 

realitas kehidupan sosial masyarakat dari berbagai aspeknya.  

Seiring dengan teknologi film yang terus berkembang memungkinkan untuk 

menyampaikan isi dan pesan yang makin beragam. Termasuk mengangkat 

pandangan mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat. Salah satu fenomena 

yang sedang hangat adalah fenomena LGBT. Fenomena ini sebenarnya sudah 

ada sejak lama namun belakangan ini fenomena tersebut kembali menjadi 

perbincangan. Fenomena LGBT kembali terangkat setelah adanya kasus tentang 

pelecehan seksual sesama jenis yang melibatkan public figure atau artis. Hal 

tersebut berdampak pada munculmya larangan dari KPI (Komisi Penyiaran 

Indonesia) untuk tidak menampilkan sosok atau pengisi acara yang melakukan 

crossdressing (berpenampilan seperti lawan jenis) bahkan hanya untuk sekedar 

peran maupun pengisi acara yang bergaya melambai dan sosok pelaku 

transgender. Di Indonesia sendiri fenomena LGBT termasuk didalamnya 

transgender menjadi hal menarik yang diangkat oleh para sineas menjadi film.  

Ada perbedaan pengunaan istilah antara transgender dan transeksual, 

transgender merupakan perilaku yang dilakukan oleh laki – laki atau perempuan 
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yang tidak sesuai dengan kodratnya. Mereka merasa dirinya bukan merupakan 

gender yang sekarang membentuk dirinya sehingga berperilaku dan 

berpenampilan sesuai gender yang di ingikannya. Sedangkan transeksual 

merupakan pelaku dari transgender yang memutuskan untuk merubah jenis 

kelaminnya sesuai dengan yang diingkannya. Yang menyamakan mereka adalah 

perilaku berpenampilan yang tidak sesuai dengan konstruksi gender yang 

diterapkan dalam masyarakat.  

Transgender membentuk identitas dirinya melalui crossdressing dan 

berpenampilan sesuai dengan gender yang diinginkan. Identitas diri menurut 

Erikson (1989), sebagai „gaya hidupku sendiri‟ yang berkembang dalam tahap-

tahap terdahulu dan menentukan cara-cara bagaimana peran sosial diwujudkan. 

Identitas diri mengenal dan menghayati dirinya sebagai pribadi sendiri serta tidak 

tenggelam pada peran yang dimainkan (Ikhwan, 2014:13).  

Keberadaan kaum transgender ini tidak dapat diterima sebagai kelompok yang 

normal dalam masyarakat. Keberadaan mereka dipandang sebagai kaum yang 

menyimpang dan sering mendapat diskriminasi dari keluarga maupun masyarakat. 

Mulai dari diskriminasi pekerjaan, mereka tidak dapat memasuki dunia kerja 

sesuai dengan bidang yang dinginkan karena berbeda dengan identitas yang ada 

dalam KTPnya. Hal itu menyebabkan kaum transgender ini tidak dapat pekerjaan 

yang layak dan mengangkibatkan keadaan ekonomi yang rendah. Tidak sedikit 
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dari mereka yang memilih prostitusi sebagai jalan alternatif. Mereka memilih 

untuk menjadi pekerja seks untuk mempertahankan hidupnya.  

Selain diskriminasi pekerjaan, kaum transgender juga mengalami diskriminasi 

dalam hal akses pemilihan pasangan. Mereka tidak bisa memilih pasangan sesuai 

dengan orientasi seksual mereka. Apalagi di Indonesia telah jelas bahwa adanya 

peraturan yang melarang perkawinan sejenis.  

Kaum transgender juga kerap dicemooh, diejek dan dijadikan bahan lelucon 

dimasyarakat.  Media televisi sering kali menampilkan sosok transgender dalam 

acara komedi untuk membuat penontonnya tertawa. Media televisi 

mengkonsturuksikan kaum transgender sebagai pelengkap, menjadi hiburan, 

bahan lawakan dan menjadi ajang hinaan. Seperti dibeberapa acara komedi 

Extravaganza, Pesbuker, Happy Show dan banyak lainnya.  

Tidak hanya televisi yang sering menggunakan kaum transgender sebagai 

penghibur. Tidak sedikit pula film bertema transgender yang telah diproduksi. 

Beberapa judul film yang pernah tayang diantaranya seperti Mati Muda Di 

Pelukan Janda , Lovely Man , Taman Lawang dan yang terbaru Salah Bodi.  

Film yang berjudul Salah Bodi karya Sys Ns juga mengangkat isu 

transgender, namun berbeda dengan beberapa film transgender yang pernah di 

angkat sebelumnya yang kebanyakan lebih menampilkan sosok transgender male 

to female atau yang sering disebut waria. Film Salah Bodi ini menampilkan dua 
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sosok transgender male to female dan female to male sebagai tokoh utamanya. 

Sosok transgender female to male diperankan oleh Fauziah Alatas sebagai Farhan 

dan sosok transgender male to female di perankan oleh Miqdad Addausy sebagai 

Inong. Dalam film Salah Bodi bukan hanya menampilkan sosok transgender 

sebagai bahan lelucon yang membuat penontonnya tertawa tetapi lebih banyak 

kepada pesan mengenai bagaimana representasi seseorang transgender.   

Sadar akan adanya banyak pesan – pesan yang dimunculkan untuk 

mempresentasikan transgender di dalam film tersebut, peneliti tertarik untuk 

menggali lebih dalam makna pesan yang digambarkan melalui adengan – adengan 

serta dialog para pemainnya. Maka peneliti menggunakan metode analisis 

semiotika sebagai metode penelitian. Semiotika dianggap tepat untuk meneliti 

teks atau pesan melalui simbol – simbol yang ada dalam film. Semiotik adalah 

ilmu yang mempelajari fungsi tanda dalam teks, yaitu bagaimana memahami 

sistem tanda yang ada dalam teks yang berperan membimbing pembacanya agar 

bisa menangkap pesan yang terkandung didalamnya.  

Semiotika awalnya dipelopori oleh dua orang, ahli linguistik Swiss yaitu 

Ferdinand de Saussure dan seorang filosof pragmatis amerika yaitu Charles 

Seiders Peirce. Menurut Saussure semiologi merupakan sebuah ilmu yang 

mengkaji kehidupan tanda – tanda ditengah masyarakat. Selama perbuatan dan 

tingkah laku manusia membawa makna atau berfungsi sebagai tanda. (Sobur, 

2004, 12). Dalam perkembangannya istilah semiotika Peirce lebih populer dari 
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semiologi. Peirce mendefinisikan semiotika sebagai studi tentang tanda dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengannya, yakni cara berfungsinya, hubungan 

dengan tanda – tanda lain, pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka yang 

mempergunakannya (Vera, 2014:2). Jika Saussure menawarkan model dyadic, 

maka Charles Sanders Pierce dikenal dengan model triadic atau yang sering 

disebut teori segitiga makna. Klasifikasi tanda dari Pierce diidentifikasikan dalam 

66 jenis tanda yang berbeda, tetapi yang sering digunakan dalam analisis 

semiotika adalah tiga yaitu ikon, indeks dan simbol.    

Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan bagaimana identitas 

transgender direpresentasikan dalam film Salah Bodi menggunakan analisis 

semiotika model Charles Sanders Pierce dengan pendekatan penelitian kualitatif. 

Berdasarakan beberapa hal yang telah dikemukakan maka penelitian ini diberi 

judul “Representasi Identitas Transgender Dalam Film (Analisis Semiotika Film 

Salah Bodi Karya Sys Ns)”.  

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah : 

“Bagaimana identitas transgender direpresentasikan dalam film Salah Bodi?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah bagaimana identitas transgender direpresentasikan dalam film 

Salah Bodi ? 

1.3.1 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan agar dapat berguna sebagai berikut : 

a. Kegunaan Akademik

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memperkaya ilmu pengetahuan jurusan Ilmu Komunikasi terutama bidang 

perfilman khususnya dalam perkembangan bagi penelitian – penelitian 

selanjutnya yang mengangkat tema yang serupa.  

b. Kegunaan Praktis

Bagi dunia akademik, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan bagi insan perfilman agar dapat membuat dan 

menyajikan film – film yang bermutu, berkualitas, mendidik dan bermanfaat 

bagi masyarakat.  


