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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Film merupakan salah satu media massa yang dipilih masyarakat untuk 

menjadi sarana hiburan. Hal itu disebabkan karena film mampu memberikan 

sebuah tayangan dalam bentuk audio dan visual. Selain itu, film juga berfungsi 

sebagai media dalam menyampaikan pesan kepada khalayak yang luas secara 

bersamaan. Pesan yang dihasilkan oleh karya-karya audio visual seperti film ini, 

akan memudahkan khalayak untuk mengetahui beragam informasi yang disajikan. 

Pembaharuan teknologi yang semakin canggih membuat film mulai 

diminati oleh semua kalangan masyarakat dari anak-anak hingga dewasa. Esensi 

yang terdapat pada film membuatnya terlihat semakin nyata dan menarik. Untuk 

meningkatkan kesan dan dampak dari film, suatu film diiringi oleh suara yang 

berupa dialog dan musik. Dengan demikian, film mampu mengaktualisasi suatu 

kejadian sehingga khalayak seakan-akan terbawa masuk dalam cerita (Susanto, 

1982). Perkembangan film dinilai cukup pesat hingga menjadi populer seperti saat 

ini, hal tersebut ditandai dengan hadirnya industri film yang pertama yaitu 

Hollywood, lalu diiringi dengan lahirnya industri perfilman lain di berbagai 

Negara, seperti film Bollywood, film Indonesia dan sebagainya.  

Hadirnya berbagai film, menjadikan perempuan sebagai objek untuk 

menarik penonton. Dengan demikian perempuan hanya digunakan sebagai 

pemeran pendukung sehingga sering ditampilkan lebih rendah dibandingkan laki-

laki dalam segala aspek kehidupan, namun dengan berjalannya waktu, saat ini 
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film-film Hollywood dan Indonesia sudah mulai melakukan perubahan dengan 

menampilkan perempuan yang lebih unggul dibandingkan dengan laki-laki. 

Berbeda halnya dengan film Bollywood yang masih konsisten dengan selalu 

menampilkan perempuan pada nilai serta tradisi kebudayaan di India, sehingga 

perempuan sering ditampilkan sebagai pribadi yang lemah, pasif, penurut, serta 

tertindas. Hal tersebut disebabkan adanya pernyataan bahwa perempuan yang 

ideal bagi masyarakat India adalah perempuan yang masih berpegang teguh 

terhadap nilai-nilai serta kebudayaannya sehingga berimbas kepada film-film 

Bollywood yang selalu menampilkan perempuan sesuai pada realitasnya.  

Perempuan di India masih terus berjuang untuk mendapatkan 

kebebasannya dari kaum laki-laki. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut 

adalah adanya doktrin dari dalam diri kaum perempuan yang menyetujui ketika 

disebut sebagai jenis kelamin yang lebih lemah, serta tidak mampu berdiri dalam 

perlindungan kaum pria (Gandhi, 2002). Doktrin tersebut yang pada akhirnya 

dijadikan tradisi dan adat budaya yang masih melekat pada perempuan India, 

sehingga sampai saat ini wanita masih dianggap sebagai kelas nomor dua.  

Dalam sejarah dan tradisi India, peran perempuan memang 

direndahkan, kata ahli India Renate Syed dari Universitas Ludwig-Maximillian di 

Munchen. Dalam bukunya yang berjudul “Ein Ungluck ist die Tochter” (Sialnya 

Anak Perempuan), yang berisi tentang penelitian terhadap diskriminasi 

perempuan di India pada masa dulu dan masa modern (Esselborn, 2013). 

Syed mengatakan “Perempuan sejak dulu dilihat sebagai milik kaum 

pria. Hanya pria yang dianggap sebagai mahluk yang punya bijaksana. Perempuan 

dianggap tidak bijaksana. Perempuan juga tidak diijinkan membangun 

identitasnya sendiri. Perempuan selalu dilihat sebagai anak atau istri dari seorang 

pria. Jadi otonomi mereka diambil”. Syed juga menambahkan, seks adalah hal 

tabu di India (Esselborn, 2013).  
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Diskriminasi yang dilakukan oleh kaum laki-laki di India tidak hanya 

berujung pada pelecehan seksual melainkan soal hak, kesempatan serta 

kebebasan. Misalnya saja dalam hal pekerjaan, pembayaran aktor yang selalu 

lebih tinggi dibanding aktris menunjukkan masih banyak ketidakadilan gender di 

dalamnya Sonam Kapoor merupakan salah satu artis Bollywood yang 

menyuarakan bahwa persamaan gender masih dipandang sebelah mata di tanah 

kelahirannya, sonam juga rajin menyoroti kedudukan wanita dalam sebuah 

profesi. Menurutnya, tidak banyak yang berbeda dengan menjadi artis terkenal 

dan wanita pada umumnya (Probowati, 2016). 

Berdasarkan dengan isu dan realitas yang ada, film sebagai media yang 

memiliki pengaruh besar terhadap khalayak mulai mengangkat persoalan tentang 

perempuan yang direpresentasikan lebih unggul dibandingkan dengan laki-laki 

dalam segala aspek kehidupan. R. Balki merupakan salah satu penulis, produser 

dan sutradara yang terkenal dari beberapa karya-karya filmnya seperti Paa, Cheeni 

Kum, Shamitab, dsb. Film Bollywood yang digarapnya banyak mendapatkan 

pujian serta kesuksesan. Tidak hanya itu, baru-baru ini R.Balki juga telah merilis 

film terbarunya yang berjudul Ki and Ka (2016). Melalui film Ki and Ka, R. Balki 

berusaha untuk mendekonstruksi perempuan India yang masih kental dengan 

budaya patriarki.  

Asumsi dari peneliti adalah film Ki and Ka yang bergenre komedi, 

drama dan romance ini menawarkan mitos baru dalam perfilman Bollywood, 

dimana perempuan tidak lagi direpresentasikan sebagai perempuan ideal yang 
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sesuai pada tradisi, dan nilai-nilai kebudayaan India serta laki-laki disini juga 

direpresentasikan mulai mendukung perempuan, dan tidak lagi menindasnya. 

Secara garis besar film Ki and Ka mengisahkan tentang kehidupan 

pernikahan dari pasangan muda yang bertentangan dengan tradisi kebudayaan di 

India. Kia sebagai perempuan dan juga istri ditampilkan lebih unggul 

dibandingkan suaminya. Fenomena yang terdapat dalam film tersebut, dapat 

dilakukan pengkajian dengan menggunakan teori dekonstruksi. 

Berbicara tentang dekonstruksi, akan masuk pada era postrukturalisme 

yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida. Bagi Jacques Derrida, dekonstruksi 

merupakan upaya yang dirancang untuk membuktikan bahwa bahasa selalu 

ditandai dengan ketidakstabilan serta ketidaktetapan makna. Makna dari sebuah 

kata tidak dapat berakhir pada satu titik saja (tetap), melainkan selalu berproses 

dan akan menghasilkan serta memunculkan beragam makna. Satu kata akan 

memiliki arti yang beragam jika ditinjau dari dan dalam konteks yang berbeda. 

Dekonstruksi mengajak untuk berfikir kritis dalam mengungkapkan makna yang 

tersembunyi dalam sebuah teks, tidak hanya mengacu pada satu konteks di mana 

kata-kata itu dianggap berada (Sim, 2002). Lebih jelasnya, pembacaan 

dekonstruksi merupakan pembacaan yang tidak hanya menggambarkan maksud 

asli dari pembuat teks, tetapi merubah pandangan serta pemahaman tentang teks 

tersebut, sehingga teks yang telah dianggap benar akan memperlihatkan sesuatu 

yang lebih benar lagi bahwa teks tersebut adalah buruk.  

Penelitian ini merupakan analisis semiotika pada film R.Balki berjudul 

Ki and Ka. Analisis semiotika digunakan untuk menganalisa unsur-unsur seperti 

mimik wajah, gerak tubuh, alur cerita, kata yang digunakan, simbol pakaian, 
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beserta simbol yang lainnya yang ada di dalam film ini. Melalui analisa berbagai 

unsur tersebut akan diketahui bentuk dekonstruksi nilai perempuan India yang 

terdapat dalam film tersebut. Fokus penelitian ini adalah nilai perempuan India 

yang didekonstruksikan dalam film Ki and Ka, Sehingga penelitian ini berjudul: 

DEKONSTRUKSI NILAI PEREMPUAN INDIA DALAM FILM BOLLYWOOD 

(analisis semiotika dalam film Ki and Ka karya R. Balki).  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

Bagaimana makna nilai perempuan India yang didekonstruksikan dalam film Ki 

and Ka? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan diatas, maka 

tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

Untuk menemukan makna nilai perempuan India yang didekonstruksikan dalam 

film Ki and Ka. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dicapai terdapat manfaat penelitian. 

Adapun uraian dari manfaat penelitian sebagai berikut. 

a. Manfaat Akademis 

Dekonstruksi nilai perempuan India merupakan fenomena baru dalam 

perfilman Bollywood dan penelitian terkait dekonstruksi juga masih sedikit, maka 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi peneliti selanjutnya. 
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Khususnya film sebagai salah satu tempat dalam menyampaikan pesan audio dan 

visual.  

b. Manfaat Pemberdayaan sosial

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat merubah pengetahuan serta pemahaman

bagi masyarakat khususnya mahasiswa dalam memaknai pesan tentang

penggambaran perempuan yang dibentuk oleh media, khususnya film.

2. Hasil penelitian ini sebagai bahan menulis artikel ilmiah tentang kekuatan film

dalam menyebarkan ideologi perempuan.


