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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Film sebagai Medium Komunikasi Massa  

Sebagai makhluk sosial setiap manusia memerlukan hubungan dengan 

orang lain bahkan dirinya sendiri. Hubungan tersebut dapat terjalin dengan adanya 

komunikasi. Banyak pakar menilai bahwa komunikasi merupakan kebutuhan 

pokok bagi setiap orang di dalam kehidupannya. Harold Lasswell mempunyai 

definisi singkat untuk menerangkan suatu tindakan yang tepat dalam komunikasi, 

yaitu dengan menjawab pertanyaan “Siapa yang menyampaikan, apa yang 

disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya”.  

Sedangkan menurut Everett M. Rogers menyatakan bahwa komunikasi 

merupakan proses pengalihan suatu ide dari sumber terhadap penerima atau lebih, 

agar dapat mengubah tingkah laku mereka” (Cangara, 2003: 18-19).  

Dari pemaparan beberapa para ahli di atas peneliti menarik kesimpulan 

bahwa komunikasi adalah pemberian atau penyampaian informasi dari 

komunikator terhadap komunikan dalam menciptakan makna untuk membangun 

tujuan bersama melalui sebuah media.  

2.1.1 Macam – Macam Konteks Komunikasi  

Komunikasi yang berlangsung tidak hanya berada dalam suatu ruang 

hampa, melainkan adanya pengaruh dari suatu konteks atau situasi tertentu. 

Konteks disini merujuk pada semua factor yang ada di luar orang-orang yang 

berkomunikasi, seperti: aspek bersifat fisik, aspek psikologis, aspek social, dan 

aspek waktu. Adapun pakar komunikasi yang mengklarifikasikan komunikasi 
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berdasarkan tingkatanya, yaitu jumlah orang-orang yang terlibat dalam 

komunikasi. Maka munculah, komunikasi intrapribadi, antarpribadi, komunikasi 

kelompok, komunikasi publik, dan komunikasi massa (Mulyana, 2005: 69). 

2.1.1.1 Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi menurut Deddy Mulyana (dalam 

Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, 2005: 73) merupakan komunikasi yang 

berlangsung antara orang-orang secara tatap muka, di mana setiap 

pesertanya dapat menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara 

verbal maupun non verbal.  

Berbeda halnya menurut R. Wayne Pace (dalam Nurudin, 

2016) menyatakan bahwa komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang 

dilakukan lebih dari dua orang dengan bertatap muka.  

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi yang dapat dilakukan oleh 

orang-orang dengan cara bertatap muka, sehingga akan membuat manusia 

merasa semakin akrab atau dekat. Misalnya saja pembicaraan antara ayah 

dan ibu, kakak dan adik, dan sebagainya.  

2.1.1.2 Komunikasi kelompok  

Kelompok sendiri merupakan sekumpulan orang yang 

mempunyai tujuan bersama, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut 

mereka harus mengenal satu sama lain dengan melakukan interaksi di dalam 

sebuah kelompok itu sendiri. Komunikasi kelompok sendiri merujuk pada 

komunikasi yang dilakukan oleh kelompok kecil (smll-group 

communication) contohnya, keluarga, organisasi, rapat DPR, dan 
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sebagainya. Komunikasi kelompok juga termasuk dalam komunikasi 

antarpribadi, karena cara melakukannya yang sama dengan bertatap muka 

(Mulyana, 2005: 74).  

Dengan demikian dari pemaparan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang 

dilakukan antara 3 orang lebih secara tatap muka, di mana anggota yang ada 

di dalamnya saling berinteraksi.  

2.1.1.3 Komunikasi Massa 

Tidak ada definisi yang mutlak mengenai komunikasi massa, 

karena pada dasarnya setiap aspek dalam komunikasi massa adalah interaksi 

bermedia (Tubbs dan Sylvia, 2001: 198). Komunikasi massa merupakan 

salah satu bagian yang termasuk dalam tipe atau bentuk dari komunikasi. 

Terdapat beberapa definisi mengenai komunikasi massa yang 

dikemukakan oleh para ahli. Menurut Nurudin (dalam Pengantar 

Komunikasi Massa, 2007: 02), mendefinisikan bahwa komunikasi massa 

adalah studi ilmiah yang mempelajari tentang media massa beserta pesan 

yang dihasilkan, pembaca/pendengar/penonton yang akan coba dicapainya 

dan efek terhadap masing-masing dari mereka. 

Menurut Josep A.Devito komunikasi massa mempunyai dua 

definisi, Pertama, komunikasi massa ditunjukkan kepada khalayak yang 

sangat banyak (massa). Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang 

disalurkan oleh pemancar-pemancar berupa audio dan atau visual (televisi, 

radio, surat, kabar, majalah, film, buku, dan pita) (Nurudin, 2007:12).  
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Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan oleh para 

ahli komunikasi diatas dapat ditarik kesimpulkan bahwa komunikasi massa 

adalah suatu pesan atau informasi yang disampaikan secara bersamaan 

dalam waktu yang sama melalui media massa kepada khalayak dengan 

jumlah yang sangat banyak. 

2.1.2 Macam - Macam Media Komunikasi Massa 

Media yang di maksut di sini merupakan sebuah alat atau saluran yang 

digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Dalam 

prosesnya komunikasi massa menggunakan Media sebagai alat untuk 

menghubungkan antara sumber dengan penerima yang sifatnya terbuka, di mana 

setiap orang dapat melihat, mendengar bahkan membaca pesan tersebut (Cangara, 

2003: 24-25). Sehingga media mempunyai peranan penting dalam komunikasi 

massa, dengan bantuan media pesan akan tersebar secara menyeluruh kepada 

khalayak yang berjumlah besar serta beraneka ragam dengan waktu yang 

bersamaan.  

Perkembangan media dalam komunikasi massa dapat dibilang sangat 

cepat. Media komunikasi massa tersebut menunjuk pada media modern seperti 

majalah, koran, tabloid, buku (media cetak); televisi dan radio (media elektronik); 

internet (media baru); dan media film (film bioskop bukan film negatif yang 

dihasilkan kamera) (Nurudin, 2007: 05). 

2.1.2.1 Surat Kabar 

Menurut Age (dalam Ardianto dan Lukiati, 2017: 98) surat 

kabar sebagai lembaran tercetak yang berisi tentang laporan atau berita 

secara kontemporer mempunyai fungsi utama dan sekunder. Fungsi utama 
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meliputi, menginformasikan kepada pembaca, mengomentari suatu berita 

lalu mengembangkannya menjadi fokus berita, serta menyediakan informasi 

tentang barang dan jasa yang dimuat di dalamnya. Sedangkan fungsi 

sekunder seperti, digunakan sebagai kampanye proyek kemasyarakatan, 

memberikan hiburan, serta melayani pembaca sebagai agen informasi dalam 

memperjuangkan hak. 

Sedangkan menurut karlinah surat kabar merupakan salah 

satu media komunikasi modern yang memungkinkan berjuta-juta orang 

diseluruh dunia saling menghubungi hingga di pelosok-pelosok dalam 

waktu yang relatif singkat bagaikan desa global (dalam Ardianto dan 

Lukiati, 2017: 98). 

Surat Kabar merupakan media komunikasi cetak yang dapat 

meghubungkan semua orang dengan jumlah yang banyak di seluruh dunia 

melalui informasi yang diberikan dengan waktu yang cukup singkat.  

2.1.2.2 Film 

Film merupakan salah satu teknologi modern yang termasuk 

sebagai media dalam komunikasi massa. Dikatakan sebagai salah satu 

media komunikasi massa karena menggunakan saluran (media) dalam 

menghubungkan antara komunikator dan komunikan secara massal, tersebar 

dimana-mana, dan menimbulkan efek tertentu (Vera, 2014: 91). 

Menurut Biagi (dalam Media/Impact: Pengantar Media 

Massa, 2010: 171) yang mendefinisikan film sebagai bentuk utama hiburan 

dalam bentuk visual yang dibangun dari mimpi, karena mempunyai sifat 

yang imajinatif serta kreatif. Berbeda halnya dengan yang diutarakan oleh 
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Agee yang menyebutkan bahwa film (gambar bergerak) adalah bentuk 

dominan dari komunikasi massa visual yang berada di belahan dunia ini 

(Ardianto dan Lukiati, 2007: 134). 

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa film merupakan media hiburan 

pertama yang dapat menampilkan sebuah rekaman cerita baik itu fiksi 

maupun non-fiksi dalam bentuk audio dan visual. 

Perkembangan teknologi yang semakin lama semakin 

kompleks, membuat film sebagai media penyampaian pesan banyak 

menarik sejumlah besar perhatian dari khalayak. Media film yang dimaksud 

adalah film yang pertunjukannya dilakukan di gedung-gedung bioskop serta 

di dalam prosesnya film mempunyai fungsi dan sifat mekanik atau 

nonelektronik, rekreatif, edukatif, persuasif atau non informatif. Film lebih 

dahulu muncul menjadi media hiburan dibandingkan dengan siaran radio 

dan televisi, sehingga menonton film di bioskop menjadi aktivitas populer di 

kalangan orang Amerika pada tahun 1920-an hingga 1950-an (Ardianto dan 

Lukiati, 2007: 40&134). 

2.1.2.3 Televisi  

Televisi merupakan media komunikasi yang lebih unggul 

dibanding dengan media yang lain. Hal tersebut disebabkan karena hamper 

seluruh masyarakat mempunyai televisi di dalam rumahnya, sehingga 

tayangan yang diberikan mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan 

manusia. Tayangan tersebut berupa hiburan, berita maupun iklan. 



 

 

13 

 

Dalam perkembangannya televisi mengalami peningkatan 

secara dramatis, terutama ditandai dengan adanya televisi kabel. Transmisi 

program televisi kabel membuat tambahan saluran televisi bagi pemirsa, 

dengan dapat menjangkau ke seluruh pelosok negeri melalui bantuan satelit 

dan diterima langsung pada layar televisi di rumah, semakin marak lagi 

dengan hadirnya Direct Broadcast Satellite (DBS) hingga pada tahun 1948 

televisi juga mengalami perubahan dari televisi eksperimen menjadi televisi 

komersial di Amerika (Ardianto dan Lukiati, 2007: 125).  

2.1.2.4 Media Baru  

Media baru merupakan media yang merujuk pada masa kini 

dengan menggunkan Internet sebagai perantaranya. Media tersebut disebut 

dengan media digital, di mana dalam penyampaian pesannya terdapat 

berbagai macam media-cetak, siaran, film, dan rekaman dengan 

menggunakan sistem tanpa batas. Internet menawarkan akses informasi 

yang cepat, mudah di akses dimana saja dan kapan saja oleh masyarakat, 

sehingga internet yang menjadi penyebab dari munculnya produk media 

baru serta persaingan baru dalam bisnis media. Istilah Media digital 

termasuk pada semua media komunikasi yang muncul dengan 

mengkombinasikan antara teks, grafik, suara, dan video menggunakan 

teknologi komputer. Bentuk dari media digital tersebut berupa youtube, 

facebook, twitter, instagram, dan sebagainya (Biagi, 2010: 231). 

Menurut LaQuey (dalam Ardianto dan Lukiati, 2007: 143) 

menyatakan bahwa ada beberapa hal yang membedakan antara internet 

dengan teknologi tradisional yaitu tingkat interaksi dan kecepatan yang 
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dapat dinikmati pengguna dalam penyampaian pesannya. Tidak ada media 

yang dapat memberikan penggunanya kemampuan untuk berkomunikasi 

secara seketika dengan ribuan orang di luar sana. 

Internet juga memberikan dampak baru dalam perkembangan 

televisi yang saat ini dapat dinikmati oleh khalayak kapan saja, di mana 

saja, dalam keadaan apapun melalui Live Streaming dengan kinerja internet. 

Tidak hanya siaran televisi, film pun saat ini dapat diakses melalui internet, 

walaupun harus menunggu beberapa hari setelah kemunculannya di 

bioskop.  

2.2 Film sebagai Industri Budaya Populer  

Pemahaman tentang budaya secara dinamis menurut (Watson, 1997 

dalam Ibrahim, 2011: 26) yaitu sebagai suatu rangkaian ide, reaksi, maupun 

ekspektasi yang dapat berubah seketika saat masyarakat dalam suatu wilayah 

tersebut berubah. Sedangkan menurut Lull menyatakan bahwa budaya merupakan 

medium yang menghubungkan antara individu dan kelompok kecil terhadap 

komunitas yang lebih besar melalui nilai, pengalaman, maupun modus ekspresi 

bersama.  

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya atau 

kebudayaan merujuk pada tatanan kehidupan yang ada di dalam masyarakat, 

seperti kepercayaan, pengetahuan, hukum, nilai, dan norma. Di mana hal tersebut 

telah menjadi kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat dalam suatu wilayah. 

Kebudayaan akan terus berkembang dari yang sederhana ke arah yang lebih 

sempurna dengan mengikuti jaman.  
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Istilah populer sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikenal dan 

disukai oleh banyak orang, seperti yang telah disepakati oleh penulis maupun 

pengkaji yang menyatakan bahwa budaya popular adalah “budaya masyarakat” 

atau “budaya orang kebanyakan”. Hal tersebut yang pada akhirnya menyebabkan 

para pengkaji budaya menempatkan budaya populer sebagai budaya yang hidup 

dan serangkaian artefak budaya yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-

hari orang kebanyakan. Artefak tersebut berupa film, acara televisi, pakaian, alat 

transportasi, dan sebagainya. Pemaparan di atas menunjukan bahwa budaya 

dipandang sebagai sesuatu yang kompleks, dinamis, tidakstabil, sehingga 

senantiasa berubah tergantung pada konteks produksi maupun resepsinya. Unsur-

unsur dinamis dari kebudayaan tersebut sangat terlihat jelas pada budaya popular 

yang selalu menghadirkan pola-pola serta corak-corak baru melalui beragam 

ekpresi budaya manusia di dalam kehidupan sehari-hari, di mana hal tersebut telah 

menjadi pergulatan gaya hidup dan makna (Ibrahim, 2011:26).  

2.2.1 Industri Budaya Populer 

Kata industri dipakai untuk menggambarkan sebuah usaha atau bisnis 

dari media, sehingga dapat ditekankan bahwa tujuan utama dari media massa 

yaitu untuk menghasilkan uang. Bisnis yang dijalankan oleh masyarakat saat ini 

dengan memanfaatkan media massa sebagai pemberi keuntungan yang banyak, 

sehingga konten yang ada pada media massa tidak lagi mengutamakan informasi 

maupun hiburan, namun lebih mengarah pada keuntungan atau sebuah 

kepentingan pribadi. 

 

 



 

 

16 

 

2.2.2 Industri Perfilman  

Film sebagai salah satu artefak budaya populer telah menjadi industri 

media massa. Industri film telah ditetapkan sebagai industri bisnis. Pernyataan 

tersebut telah menggeser anggapan orang yang masih meyakini bahwa film adalah 

karya seni, yang diproduksi secara kreatif serta memenuhi imajinasi setiap orang 

dengan tujuan untuk memperoleh estetika (keindahan) sempurna. Meskipun pada 

kenyataannya film merupakan karya seni, industri film adalah bisnis yang dapat 

memberikan keuntungan, dijadikan sebagai mesin uang, demi uang, sehingga 

telah keluar dari kaidah artistic film itu sendiri (Dominick, 2000: 306, dalam 

Ardianto dan Lukiati, 2007: 134).  

Dibalik semua itu, film mempunyai kelebihan dibanding dengan media 

lainnya, di mana film menjadi cermin bagi masyarakat yang menciptakan mereka. 

Dari berbagai film, ada yang menawarkan pesan politik dalam pembuatan 

dasarnya, selain itu adapula yang mencerminkan perubahan nilai-nilai social 

walaupun beberapa film lainnya ditujukan hanya untuk hiburan.  

Film mempunyai sejarah panjang untuk bisa berkembang menjadi 

bagian dari media popular seperti saat ini. Hal tersebut ditunjukan dengan lahirnya 

film bisu oleh seorang pesulap asal Perancis Georges Melies. Lalu pada tahun 

1915, dengan ditampilkannya The Birth of a Nation karya D. W. Griffith gedung-

gedung bioskop kecil mulai bermunculan di berbagai tempat di Amerika serta 

film ditetapkan sebagai bentuk seni bagi para pemirsa yang berbudaya. Antara 

tahun 1915-1920an, mulai dibangun istana-istana film megah di berbagai tempat 

di Amerika dan Eropa, serta diiringi dengan pembuatan ratusan film Hollywood 

dalam setahun hanya untuk memuaskan permintaan para penggemar film yang 
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semakin meningkat. Film pada saat itu telah menjadi obat untuk melawan 

kebosanan, akibatnya medium film menjadi kekuatan terbesar dalam 

perkembangan budaya pop atau budaya populer (Danesi, 2010: 136-140). 

2.2.3 Industri Film Bollywood 

Pada saat ini, pusat industri perfilman telah banyak berkembang di 

berbagai Negara, salah satunya perfilman Hollywood yang telah menjadi 

pedoman bagi industri film di negara-negara lainnya. Hollywood merupakan 

nama industri film terbesar dari Negara maju yang berada di Los Angeles, 

California, Amerika Serikat. Tidak hanya Hollywood, Bollywood yang 

merupakan salah satu industri layar lebar cukup bagus dan terbesar di India juga 

sangat terkenal di Dunia. Industri film Bollywood  memproduksi film-film dengan 

menggunakan bahasa Hindi yang berpusat di Mumbai atau Bombay, Maharashtra, 

India (Suhanda, 2007: 106-108).  

Nama Bollywood resmi digunakan setelah India mampu memproduksi 

film mencapai 433 judul pertahun pada tahun 1971, sehingga industri film 

Bollywood berhasil mengambil alih kedudukan sebagai negara industri film 

terbesar di dunia dari Amerika Serikat. Hal itu membuktikan bahwa film 

Bollywood mampu bersaing dengan film Hollywood dan film dari berbagai 

negara lainnya dengan menyuguhkan alur cerita yang mempunyai ciri khas 

berbeda. Ciri khas tersebut berupa alur cerita yang dapat memancing emosi para 

penonton, diibaratkan seperti menaiki rollercoaster (naik dan turun sangat cepat). 

Sehingga dapat meningkatkan penggemar film yang mulai tertarik dengan 

kehadiran film-film Bollywood (Bhatia, 2013).  
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Industri film India, terutama Bollywood telah melalui perkembangan 

yang cukup panjang untuk bisa menjadi industri perfilman terbesar di dunia. 

Tepatnya pada 7 Juli 1896, Lumiere bersaudara dari Perancis pertama kalinya 

memutar enam film pendek bisu di Bombay. Empat tahun kemudian untuk 

pertama kalinya diputar sebuah film bisu berjudul Raja Harishchandra pada 3 Mei 

1913 yang menjadi salah satu tonggak penting dalam industri film India. 

Sementara itu, 4 Maret 1931 film bersuara pertama India berjudul “ Alam Ara” 

mulai ditayangkan. Dari film ini juga, musik serta adegan tarian menjadi elemen 

baku dan sangat penting dalam film-film India. Tema juga merupakan salah satu 

hal yang sangat penting dalam industri film Bollywood (Suhanda, 2007: 112-115).  

Perkembangan film Bollywood yang semakin meningkat dan pesat dari 

masa ke masa membawa film-film Bollywood menjadi box office di bioskop-

bioskop di luar India. Menurut data dari Central Board of Film Certification of 

India menyatakan “pada tahun 2003 telah diputar 877 film cerita India di bioskop-

bioskop” (Suhanda, 2007: 104).  

Sejak saat itu film Bollywood makin dikenal luas di seluruh dunia, 

dengan adanya penggunaan alur cerita dari Barat, pemilihan setting di Eropa dan 

Amerika Serikat, serta menyertakan aktor ataupun aktris Hollywood dalam film 

India terbaru begitu juga sebaliknya, kebudayaan India mulai diangkat dalam 

film-film Hollywood (Suhanda, 2007: 118). Penyebaran serta kepopuleran 

Bollywood di dunia internasional telah mencapai ke berbagai negara meliputi 

Amerika Serikat, Inggris, serta kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan yaitu 

negaranya sendiri.  
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Menurut Dubes Singh dalam wawancara di ruang kerjanya dengan 

VIVAnews, menjelaskan bahwa industri Bollywood tidak sekadar menghibur 

penonton, namun telah menjadi salah satu motor perekonomian bagi India, dengan 

mempekerjaan jutaan orang dan menghasilkan pendapatan miliaran dolar setiap 

tahun. Dia pun memaparkan bagaimana film-film Bollywood pun kini 

dimanfaatkan sebagai "alat diplomasi" India untuk mempererat hubungan dengan 

berbagai negara, termasuk Indonesia. Hubungan tersebut dibuat untuk melakukan 

kerjasama dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa 

untuk menunjang perekonomian setempat (Kawilarang, 2013).  

2.2.4 Film Bollywood Bagian dari Bisnis 

Perfilman Bollywood merupakan industri layar lebar terbesar di Negara 

India, hal tersebut mengacu terhadap jumlah film yang telah di produksi, jumlah 

tiket yang terjual hingga tumpukan pundi-pundi yang masuk ke kantong. Industri 

yang berbasis di Mumbai, di mana kota tersebut merupakan tempat bisnis terbesar 

di India, sehingga film-film yang di produksi lebih dominan mengarah pada film 

komersial dibandingkan dengan film-film yang mengedepankan aspek artistik. 

Film-film komersial tersebut digunakan untuk menyumbang jutaan dollar 

terhadap kas Negara. Sebagai contoh, film Fanaa yang diproduksi oleh Yash 

Chopra dan diputar pada tahun 2006, memperoleh kesuksesan yang tinggi dengan 

meraup 11,9 juta dollar AS di Negara India serta 6,3 dollar AS di luar India 

(Suhanda, 2007: 108).  

Berbeda jauh dengan film India yang lain, Bollywood sendiri 

mempunyai standar produksi film yang sangat mahal. Sebuah film arahan 

Bollywood yang dipercaya akan mendatangkan penonton lebih banyak 
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memerlukan biaya produksi hingga jutaan dollar AS, sehingga tidak banyak 

jumlah film Bollywood yang diproduksi dengan biaya besar hanya sekitar 20-25 

persen dari seluruh film. Referensi yang digunakan oleh Bollywood kepada 

Hollywood menunjukan adanya praktek bisnis yang serupa, seperti pemberlakuan 

sistem bintang, isi film, cara menampilkannya maupun keseluruhan etos industri 

dalam hiburan tersebut. Kemiripan tersebut membuat film Bollywood makin laris 

dengan digandrungi oleh penonton di luar India, walaupun tiketnya lebih mahal. 

Namun dibalik semua itu perusahaan-perusahaan asing, terutama AS dan Negara-

negara eropa memanfatkan salah satu bidang teknologi animasi dan special effect 

film yang termasuk dalam teknologi outsoutcing yang dimiliki oleh Negara India. 

Di mana teknologi untuk perfilman tersebut mempunyai reputasi yang tinggi, dan 

lebih murah dengan hanya mematok harga 75 persen lebih murah dibandingkan 

perusahaan di AS (Suhanda, 2007: 109).  

 Tidak hanya itu, sutradara-sutradara yang membuat film komersial 

juga memunculkan film-film India populer dengan mengusung tema-tema sosial. 

Namun tidak lama kemudian tema tersebut dialihkan ke dalam tema-tema yang 

bermutu seperti cerita romantis cinta segitiga, hubungan cinta yang dilarang orang 

tua, kisah anggota keluarga yang terpisah lama, pelacur berhati mulia, atau pun 

nasib buruk berbalik menjadi keberuntungan. Pendirian National Film Awards 

hingga Film and Television Institute of India sebagai faktor pemicu munculnya 

film-film bermutu.  

2.2.5 Film Bollywood Bagian dari Politik 

Di tengah gelombang arus munculnya film-film komersial terdapat pula 

beberapa sutradara yang mengusung tema-tema berbeda, sehingga kelompok ini 
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disebut sebagai new Indian Cinema, film India baru. Film India baru merujuk 

pada suatu kategori yang ditandai dengan kemunculan aspek estetik tertentu, 

kesadaran, serta keterlibatan politik dengan realitas politik bangsa India. 

Kemunculan film tersebut dapat ditelusuri dari sutradara Satyajit Ray dengan 

karya legendarisnya berjudul Pather Panchali (1995). Film tersebut mengubah 

cara pandang dunia melihat perfilman India, hampir seluruh “film India baru” 

selalu berbicara tentang manusia biasa. Tokoh film bukan lagi manusia hebat 

dengan cita-citahebat, melainkan hanyalah seorang laki-laki atau perempuan biasa 

yang berjuang demi melawan tekanan hidup sehari-hari. Karya Ray dianggap 

sebagai magnum opus sutradara yang mengikuti jejak film-film neorealisme Italia. 

Namun film-film yang mengedepankan pencapaian estetik tertentu gagal secara 

komersial (Suhanda, 2007: 110). 

Selain itu, ada pula sutradara lain yang termasuk dalam aliran ini 

seperti, Mrinal Send dan Ritwik Ghatak. Sen merupakan sutradara yang banyak 

mengusung film-film politis sehingga dirinya dijuluki sebagai sutradara Marxist. 

Sedangkan Ritwik merupakan penganjur radikal dari Indian People’s Theater 

Association (IPTA) yang selalu menampilkan berbagai masalah penindasan 

terhadap orang-orang biasa maupun tentang kekacauan serta masalah untuk 

menghadapi lingkungan baru (Suhanda, 2007: 111).   

2.3 Perempuan dalam Film Bollywood  

Dalam film bollywood perempuan sering kali ditampilkan sebagai kelas 

nomor dua. Menurut Krishnan dan Dighe (1990) perempuan ideal di televisi India 

melekat dan berasal dari dharma shastra Hindu. Lebih jelasnya lagi, perempuan 

tersebut harus mengikuti sumber dan mempunyai perilaku yang benar seperti 
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gambaran perempuan dalam Ramayana dan Mahabharata. Hal tersebut juga 

berimbas terhadap serangakain film populer Bollywood yang mentransformasikan 

dan mengerjakan ulang sejumlah sistem narasi dan sistem nilai karena 

menganggap teks-teks tersebut sebagai suatu jagat moral ideal dan struktur 

ideologis (Barker, 2005: 261). 

Misalnya saja film bollywood yang mengonotasikan simbol perkawinan 

sebagai petunjuk tentang bagaimana gambaran perempuan shalihah mencakup 

karakteristik kesucian, kesabaran serta keikhlasan yang ditunjukan oleh kaum 

perempuan. Dengan kondisinya yang ditinggalkan oleh suami seorang perempuan 

harus bisa membesarkan anaknya tanpa melanggar batas-batas tradisional serta 

walaupun suaminya telah kembali, seorang perempuan harus tetap merendahkan 

dirinya terhadap laki-laki. Hal itu dilakukan agar dapat menjaga perkawinanya, 

yang tanpa perkawinan tersebut ia akan kehilangan identitasnya (Barker, 2005: 

262).  

Berbeda halnya ketika film Bollywood menampilkan perempuan yang 

lebih mandiri dan asertif. Perempuan tersebut sering kali akan digambarkan 

dengan ujung yang tidak dikehendaki. Hal tersebut dapat dilihat ketika seorang 

perempuan yang menyimpang dari tradisi dengan menyatakan bahwa setelah 

menikah ia akan tetap menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangganya. 

Dengan pernyataan tersebut seorang perempuan akan di benci oleh seluruh 

anggota keluarga, jika ia ingin memohon ampunan harus bersujud dahulu di ujung 

kaki suaminya. Pada akhirnya perempuan tersebut tetap akan mengenakan sari 

dan mempunyai peran domestik seperti perempuan pada umumnya (Barker, 2005: 

262). 
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Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam film 

Bollywood perempuan masih ditampilkan sebagai kaum yang lebih rendah dari 

laki-laki, hal itu juga disebabkan karena perempuan di India masih menjaga secara 

utuh budaya serta tradisi-tradisi yang ada pada dharma shastra Hindu. 

2.3.1 Nilai Perempuan India  

Nilai merupakan sesuatu yang baik, di mana hal tersebut selalu 

dijalankan dan diyakini oleh setiap orang. Salah satu cara yang sering digunakan 

untuk menjelaskan nilai dengan memperbandingkannya pada fakta yang ada. 

Berbicara tentang fakta akan merujuk pada sesuatu yang ada, dan berlangsung 

begitu saja. Sedangkan nilai merupakan sesuatu yang sedang berlaku, memikat 

atau menghimbau. Fakta dapat ditemukan dalam konteks deskripsi, di mana 

semua unsur dapat dilukiskan satu persatu, serta uraian tersebut pada prinsipnya 

dapat diterima oleh setiap orang (Bertens, 2001: 139-140).  

Nilai dapat ditentukan melalui fakta yang ada, sehingga penilaian setiap 

orang terhadap sesuatu pasti akan berbeda-beda. Pada intinya, fakta selalu 

mendahului nilai. Terlebih dahulu fakta itu muncul, baru kemudian menjadi 

mungkin untuk menilai fakta tersebut (Bertens, 2001: 141).  

Hal tersebut dapat dilihat dari fakta perempuan India yang sejak usia 

dini anak-anak sudah mulai diajarkan tentang peran dan kedudukannya dalam 

masyarakat. Tradisi tersebut diperkuat dengan kepercayaan kepada dewa-dewa 

dan roh yang dianggap berperan penting dan tak terpisahkan dari kehidupan 

masyarakat India (wikipedia, 2016).  

Dalam tradisi di India perempuan masih dianggap makhluk nomor dua, 

dengan menjunjung tinggi peran laki-laki dan merendahkan kaum perempuan, hal 
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itu disebabkan karena adanya aturan-aturan agama yang diciptakan sebagai bagian 

dari struktur budaya. Dalam beberapa hal seperti pekerjaan dan pendidikan kaum 

perempuan masih mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Tradisi ratusan 

tahun yang masih diterapkan dalam Negara India membuat kaum perempuan 

dipandang sangat buruk. Hal tersebut dilihat mulai dari faktor pendidikan yang 

selalu diutamakan kepada laki-laki. Begitu pula dalam kesempatan pekerjaan 

perempuan masih mendapatkan posisi yang sangat rendah, hingga kekerasan yang 

dilakukan oleh laki-laki. Sehingga membuat perempuan dalam Negara India 

belum bisa maksimal untuk memperoleh hak-haknya (BBC, 2012). 

Perempuan di India juga tidak mempunyai hak kepemilikan benda. Hal 

tersebut sudah berlangsung sejak lama, seperti yang dikemukakan oleh pensiunan 

Hakim Kepala Kantor Pengadilan Delhi, Rajindar Sachar “ semua itu adalah fakta 

bahwa tidak ada hak kepemilikan harta yang diberikan kepada perempuan Hindu” 

(Warsito, 2012). Dengan demikian perempuan merasa sangat dirugikan dalam hal 

ini. 

Di mana dalam tradisi Hindu kehidupan religius tidak hanya bersumber 

dari kitab suci, melainkan diperoleh pula dari tradisi dan praktik ritus. Ajaran ini 

meyakini bahwa perempuan dilihat sebagai pemberi keberuntungan, karena 

mereka haid, menjadi istri (memelihara hidup), dan melahirkan anak. Membawa 

keberuntungan dalam Hindu diartikan sebagai kekuatan yang membawa 

keuntungan dan keadilan, sehingga perempuan ideal tersebut dinamakan “sati”, 

yaitu perempuan yang menikah dan berkorban untuk menyelamatkan suami 

(Murniati, 2004: 05-06). 
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Janda dipandang lebih rendah dibandingkan perempuan yang telah 

menikah dalam budaya Hindu India. Perempuan yang telah menikah disebut 

dengan “sumangali”, karena dianggap sebagai pembawa keberuntungan suami 

dalam mencapai tujuan hidup manusia, yaitu dharma (kewajiban), artha 

(kesuburan dan kekayaan), serta kama (kenikmatan seks). Selain itu, perempuan 

yang telah menikah dipandang sebagai pembayar hutang suami, dimana laki-laki 

sejak lahir mempunyai hutang kepada guru, dewa-dewa, dan para leluhur, 

sehingga suami didampingi oleh istri untuk membayar hutangnya melalui 

penampilan domestik dan publik dalam bentuk anak keturunan (Murniati, 2004: 

06).  

Tanpa seorang istri, laki-laki tidak dapat membayar hutang, serta 

melakukan kewajiban-kewajibannya dalam hidup beragama. Hal tersebut ditulis 

dalam “Sumangali Manual” bahwa perempuan merupakan teman bagi seorang 

laki-laki. Hukum agama pada abad ke 6, Varahamihira menyatakan, hanya 

perempuan yang dapat mempertahankan dharma, apabila perempuan tidak mau, 

laki-laki tidak dapat melakukan dharma, karena dharma dan artha tergantung 

pada perempuan serta dari perempuan pula laki-laki diberi kama dan memberkati 

anak-anak. Adanya hukum tersebut membuat perempuan dibebani oleh tugas dan 

tanggung jawab yang berat, sehingga perempuan tidak akan pernah bisa mandiri 

Manual, 5.147-148 (dalam Murniati, 2004: 06). 

Tradisi serta nilai budaya yang masih kental tersebut membuat 

perempuan di India saat ini, masih terus berjuang untuk mencapai kebebasan dari 

dominasi laki-laki di berbagai aspek kehidupan. Dalam sejarah hingga peradaban 
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modern seperti saat ini, perempuan selalu dianggap rendah sehingga sering 

mendapatkan perlakuan yang tidak setara dengan laki-laki. 

Dominasi yang dilakukan oleh kaum laki-laki membawa ketakutan 

tersendiri bagi wanita di negara India. Ketakutan tersebut akhirnya berdampak 

pada persoalan tentang pernikahan. Ada beberapa alasan yang membuat wanita 

India takut untuk menikah seperti dilansir oleh Sen (2015) (dalam boldsky.com) 

sebagai berikut. 

Kehilangan identitas, dalam sebagian besar wanita berpikir jika 

pernikahan akan menghilangkan identitas pribadinya. 

a. Hidup Bersama dengan Mertua, bagi wanita modern hidup dengan mertua 

membuatnya khawatir dan takut karena akan menjadi sebuah permasalahan 

dalam pernikahan sehingga wanita ingin hidup mandiri dengan suami dan 

anak-anaknya 

b. Tanggung Jawab Lebih, ketika telah menikah wanita merasa dirinya 

mempunyai tanggung jawab dan beban yang lebih terhadap keluarga kecilnya 

sehingga hal inilah yang menjadi alasan wanita takut untuk menikah.  

c. Kehilangan Kebebasan, salah satu alasan ini yang banyak ditakuti oleh wanita 

India setelah menikah. Mereka takut kehilangan kebebasannya dalam 

mendapatkan hak-haknya sebagai wanita.  

Tidak Ada Lagi Cinta, bagi wanita India cinta yang tulus hanya bisa 

didapatkan dari orang tua dan keluarganya sendiri, sehingga ketika wanita telah 

menikah cinta yang tulus itu akan hilang.  
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2.3.2 Perempuan dalam Pernikahan Hindu India 

Bagi masyarakat India pernikahan merupakan hal yang sangat sakral 

dan dijaga oleh adat istiadat setempat, karena upacara pernikahan dianggap 

sebagai “tanda masuk ke surge” bagi perempuan. Hal tersebut ditunjukan dengan 

kesetiaan dan pelayanan seksual secara total oleh seorang istri terhadap suaminya, 

yang disebut sebagai “Sumangali dharma”. Oleh sebab itu, dalam tradisi agama 

Hindu, ketika suaminya meninggal dunia seorang istri harus rela ikut bersama 

suaminya melalui bakar diri. Dengan demikian, membuat seorang perempuan 

berada pada posisi yang rendah (Murniati, 2004: 7).  

Di dalam Negara India perempuan yang akan menikah dilakukan 

melalui perjodohan. Hal tersebut telah menjadi tradisi dan adat istiadat 

masyarakat yang telah diyakini dan dijalankan sejak dulu hingga saat ini. 

Perjodohan merupakan salah satu syarat mutlak suatu pernikahan di Negara India. 

Pacaran adalah sesuatu hal yang dianggap tabu. Tradisi masyarakat India yang 

mengutamakan kepentingan keluarga menempatkan perjodohan sebagai upaya 

untuk melindungi martabat dan kasta. Orang tua mendidik dan merawat anak dan 

anak diwajibkan mematuhi perintah orang tua. Kebanyakan dari orang tua 

mencari calon menantu dari kalangan keluarga yang memenuhi syarat antara lain: 

kasta, ekonomi, soasial status, dan agama. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi 

keluarga mereka dari hal-hal yang timbul di kemudian hari akibat adanya 

perbedaan status tersebut (Ria, 2010). 

Dalam tradisi yang ada di India membayar mas kawin atau Dowry 

justru dibebankan kepada pihak wanita. Kebiasaan yang berasal dari kebudayaan 

Hindu ini sampai sekarang masih diterapkan. Di mana perempuan sejak lahir 
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dianggap sebagai kewajiban yang akan membayar mahar, sedangkan laki-laki 

sebagai emas, atau yang mendapatkan mahar. Dowry adalah harga mati yang 

diajukan pihak pria. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan status sosial si pria, 

semakin tinggi harga dowrynya. Setiap syarat dowry memiliki tanggal jatuh 

tempo, apabila sampai batas waktu tertentu pihak perempuan tidak melunasi 

dowry yang diminta, maka keluarga si laki dengan seenaknya melempar 

perempuan kembali ke keluarganya. Sayangnya, banyak kaum perempuan 

tersebut yang mengalami nasib berakhir dengan kematian. Hal ini yang masih 

sering terjadi di India, bahwa perempuan yang dilempar oleh keluarga suaminya, 

dibunuh dengan cara dibakar, diculik dan dianiaya, bahkan ada yang dihilangkan 

dengan sengaja (Ria, 2010). 

Seperti yang dilansir oleh culturalIndia.net, sebuah pernikahan Hindu di 

India harus dilakukan sesuai dengan norma-norma budaya kuno yang ditetapkan 

oleh Veda. Dalam masyarakat India pernikahan tidak hanya menyatukan kedua 

belah pihak, melainkan membawa dua keluarga dekat untuk berbagi rasa hormat 

dan kasih sayang. Akibatnya, muncullah sejumlah tradisi dan adat istiadat yang 

harus dilakukan dalam upacara pernikahan Hindu India. Tradisi ini merupakan 

inti dari prosesi pernikahan yang memperkuat makna, kesucian dan iman yang 

sama (Putra, 2013).  

Dari beberapa ritual yang dilakukan dalam upacara pernikahan, ada 

salah satu kebiasaan yang sangat suci bagi pernikahan Hindu India yaitu 

Mangalyadharanam berarti mengalungkan pengharapan. Dalam upacara tersebut 

sang mempelai pria akan mengalungkan benang sakral atau yang disebut dengan 

mangalsutra di leher pengantinnya sembari memanjatkan do’a akan kebahagiaan 
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pernikahan. Mangalsutra merupakan ornamen sakral yang tidak boleh dilepaskan 

dalam keadaan apapun. Ornamen tersebut merupakan reperesentasi simbolis dari 

Dewa Siwa dan Dewi Parvati yang diartikan sebagai benang harapan bagi 

perempuan Hindu India (Kertopati dan Tasya, 2013). 

Di dalam budaya tradisional Hindu India Setelah menikah perempuan 

harus hidup bersama keluarga suaminya, mengikuti aturan serta kebiasaannya, 

dan idealnya perempuan dapat berbaur sebagai anggota keluarga yang baru. Bagi 

umat hindu sudah menjadi kewajiban seorang anak untuk merawat serta 

mendahulukan keinginan orangtua. Tak ada hukum kewajiban bagi laki-laki untuk 

hidup dengan orangtuanya, sehingga hidup mandiri masih bisa dilakukan jika si 

pria memilih mendirikan rumah terpisah namun di India hal itu masih sulit 

dilakukan. Tidak ada satupun perempuan yang dapat menentang pembatasan 

tersebut karena jika kaum perempuan menentang para suami akan 

menceraikannya (Dewi, 2016).  

Hal tersebut menjadi pukulan baru bagi hak-hak perempuan di India, 

sehingga berisiko terhadap rasio jenis kelamin yang tidak seimbang. Di mana 

orangtua lebih suka melahirkan anak laki-laki yang dianggap dapat 

menghidupinya pada usia senja. Berdasarkan sensus 2011, “perbandingan laki-

laki dan perempuan adalah 1000 banding 918” (Dewi, 2016).  

Dengan demikian Tenzing Chusang selaku pengacara kolektif dari 

Women’s Rights Initiative menekankan bahwa “merupakan tugas laki-laki untuk 

merawat orangtuanya. Sehingga pada dasarnya, anak perempuan di India bukan 

benar-benar bagian dari keluarga. Dia akan pergi dan tak bisa merawat 

orangtuanya di usia senja, sehingga perempuan dianggap tidak mempunyai nilai”.  
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Di dalam pernikahan mempunyai seorang anak adalah impian dari 

semua pasangan. Namun, di masa modern seperti saat ini mempunyai anak bukan 

lagi keharusan. Perempuan diberi kebebasan untuk memilih apakah ingin atau 

tidak mempunyai anak. di Negara India, secara hukum, sosial, maupun psikologis 

pilihan seperti itu tidak diberlakukan sehingga kaum perempuan ingin berjuang 

untuk mendapatkannya (Bhasin, 1993: 43).  

2.3.3 Macam - Macam Genre Film  

Pada dasarnya, film dikategorikan menjadi tiga jenis utama, yaitu 

sebagai berikut. 

a. Film Fitur, sebuah film karya fiksi yang strukturnya selalu berupa narasi, yang 

dibuat dalam tiga tahap. Tahap praproduksi, produksi, dan post-produksi 

(editing). Skenario yang digunakan berupa adaptasi dari novel, atau cerita 

pendek, atau karya cetakan yang lain, bisa juga ditulis secara khusus untuk 

dibuat filmnya. 

b. Film Dokumenter, sebuah film nonfiksi yang menggambarkan situasi 

kehidupan nyata dengan setiap individu dalam menampilkan perasaanya serta 

pengalaman yang apa adanya, tanpa persiapan apapun, langsung pada kamera 

atau pewawancara. Skrip atau skenario tidak berlaku pada pengambilan film 

dokumenter.  

c. Film Animasi (film kartun), film yang di dalamnya terdapat sebuah ilusi 

gerakan dari serangkaian gambaran benda dua atau tiga dimensi. Dalam 

penciptaan pada zaman tradisisonal animasi gambar-bergerak selalu digunakan 

dengan penyusunan storyboard, yaitu serangkaian sketsa yang menggambarkan 

setiap bagian terpenting dalam cerita. Ilustrasi latar belakang, dekorasi serta 
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tampilan dan karakter tokoh termasuk dalam sketsa tambahan yang nantinya 

akan dibuatkan juga. Pada masa kini hampir semua film animasi dibuat secara 

digital melalui komputer (Danesi, 2010: 134-134). 

Dari ketiga kategori jenis utama film diatas, terdapat banyak genre yang 

kemudian diklasifikasi sesuai dengan cirinya tersendiri, misalnya dalam film fitur 

terdapat banyak genre, seperti Film drama, Film Detektif, Film Suspense, Film 

Monster, Film Horor, Film Musik, Film komedi, Film laga (action) dsb (Vera, 

2014: 95-96). Genre pada film akan terus berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman serta teknologi yang digunakan. 

2.3.4 Struktur Pesan dalam Film Bollywood 

Di dalam proses berkomunikasi, pesan merupakan salah satu unsur 

ysng sangat penting. Tidak semua pesan dapat dilihat, karena pesan bersifat 

abstrak, sehingga untuk membuat semuanya mudah dipahami dengan baik 

diciptakannya sejumlah lambing komunikasi, seperti bahasa lisan, bahasa tulis, 

suara, gerak, dan sebagainya. Tujuannya agar dapat memperjelas abstraknya 

pesan komunikasi. Bahasa lisan dan tulisan termasuk dalam komunikasi verbal, 

sedangkan gerak-gerik, suara, isyarat tangan, ekspresi wajah, sentuhan, warna 

merujuk pada komunikasi non verbal. Pesan dapat digolongkan menjadi dua 

menurut maknanya, pertama bersifat konotatif (makna kiasan atau bukan 

sebenarnya), dan kedua adalah denotatif (makna sesungguhnya atau sebenarnya) 

(Nurudin, 2016: 46).  

Berbicara tentang pesan akan berkaitan dengan bahasa, di mana bahasa 

dianggap sebagai suatu sistem symbol atau kode verbal. Bahasa verbal adalah 

sarana utama untuk menyatakan maksut dari pemikiran dan perasaan. Wujud dari 
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bahasa verbal adalah kata-kata yang merepresentasikan berbagai aspek realitas 

setiap individu. Selain menggunkan kode verbal, manusia juga dapat 

menggunakan komunikasi tanpa menggunakan kata-kata, hanya dengan 

memberikan sebuah isyarat saja yang termasuk dalam kode non verbal. Kode non 

verbal menjadi sebuah pendukung yang dapat dipercaya dalam proses 

komunikasi, karena kode tersebut dapat dijadikan sebagai ukuran kesungguhan 

seseorang dalam berbicara. Kode non verbal dapat dibagi menjadi beberapa jenis 

(Mulyana, 2005: 238), sebagai berikut:  

a. Bahasa tubuh (kinesick)  

Gerakan atau posisi yang dilakukan oleh tubuh manusia, dari setiap 

anggota tubuh, mulai kepala hingga kaki yang dapat memberikan sebuah isyarat. 

Bahasa tubuh tersebut terdiri dari isyarat tangan, postur tubuh, ekspresi muka.  

b. Sentuhan 

Berkaitan dengan ilmu haptic yang berarti menyentuh atau sentuhan 

fisik. Menyentuh dapat mengkomunikasikan berbgai hal seperti, kasih sayang, 

kekuasaan atau status, keakraban dan berbagai makna lainnya tergantung dengan 

budaya di dalam masyarakat. Terdapat 5 kategori sentuhan, sebagai berikut.  

1. Fungsional-profesional, sentuhan bersifat dingin, berorientasi bisnis. 

2. Sosial-sopan, mempunyai sifat membangun, memperteguh pengharapan, serta 

aturan, dan praktik sosial. 

3. Persahabatan-kehangatan, merujuk pada sentuhan yang menandakan afeksi 

atau hubungan akrab. 

4. Cinta-keintiman, merujuk pada sentuhan yang menyatakan keterikatan 

emosional atau ketertarikan. 
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c. Parabahasa 

Sesuatu hal yang merujuk pada aspek-aspek suara selain ucapan yang 

dapat dipahami. Dimana setiap suara mengkomunikasikan emosi serta pikiran 

seseorang. Misalnya, kecepatan berbicara, nada (tinggi maupun rendah), intensitas 

suara, intonasi, dialek, suara terputus-putus, suara yang gemetar, siulan-siulan, 

tawa, erangan, tangis, gerutuan, gumaman, desahan, dan sebagainya. 

d. Penampilan Fisik 

Penampilan fisik seseorang dapat memberikan persepsi yang berbeda-

beda, baik dari busana, maupun ornament-ornamen lain yang digunakannya. 

Selain itu, banyak pula orang yang memberi makna tertentu dilihat dari 

karakteristik fisik seseorang yang bersangkutan, seperti bentuk tubuh, warna kulit, 

bentuk rambut, maupun hal-hal yang lainnya.  

e. Proksemik 

Bahasa non verbal yang membahas tentang ruang dalam 

berkomunikasi, hal tersebut dapat ditunjukan dengan adanya ruang yang 

menandakan status, setiap budaya akan mempunyai norma dalam menggunkan 

ruang, serta cara mengatur ruang dan posisi duduk akan mencerminkan pribadi 

seseorang.  

f. Kronemik  

Lebih merujuk pada konsep waktu, dimana waktu dapat menentukan 

diri manusia. Pola hidup manusia dalam waktu dapat ditentukan oleh budayanya, 

karena waktu berhubungan erat dengan perasaan hati manusia. Waktu disini 

merupakan interpretasi dari pesan yang akan menunjukkan sebagian dari jati diri 

seseorang.  
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g. Diam  

Seseorang dapat menggunakan keheningan dalam berkomunikasi. 

Banyak makna yang dapat diperoleh dari diamnya seseorang tanpa memberikan 

reaksi apapun. Keheningan bisa berarti marah, memberikan kesempatan, sedang 

sakit, dan lain-lain.  

h. Warna 

Warna merupakan bentuk komunikasi yang dapat menggambarkan 

suasana hati, cita rasa, afiliasi politik, dan sebgainya, seperti mukanya merah 

menandakan malu, marah, sedang sakit demam, atau warna merah muda yang 

mengesankan feminin, serta romantis dalam masyarakat Indonesia, sedangkan 

warna biru lebih menonjolkan ke arah maskulin.  

i. Artefak  

Benda-benda yang tidak hanya merujuk pada peninggalan sejarah, 

namun benda-benda yang dihasilkan oleh manusia dan dipandang mempunyai 

nilai yang tinggi. Benda tersebut dapat berupa aksesoris, perabotan rumah, dan 

benda-benda lain yang dapat memberikan makna.  

Bahasa film dapat dilihat dari teks yang ada di dalalmnya, baik verbal 

maupun non verbal. Bahasa yang terdapat di dalam film dapat dibedakan menjadi 

dua, pertama yang termasuk dalam audio adalah suara, dialog, musik, dan lain-

lain, kedua yaitu visual seperti, gerakan, mimik wajah, dan sebagainya.  

Film sebagai medium komunikasi audio dan visul mempunyai cara 

tersendiri dalam mengkomunikasikan pesannya, melalui teks-teks di dalam alur 

cerita yang diangkat atau ditampilkan. Teks sendiri mengacu pada pesan, dan 

merupakan kumpulan tanda-tanda yang telah dibangun oleh pengang teks (kata-
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kata/ dialog, gambar, suara, dan/ gerakan). Teks dalam film tersebut digambarkan 

melalui tokoh-tokoh dalam memerankan suatu karakter. Sehingga pesan dalam 

film dapat digambarkan dengan pengarang teks sebagai komunikator dengan 

menyampaikan pesannya kepada penonton melalui media film.  

Film-film Bollywood sering disebut sebagai cerminan masyarakat 

India. Namun sesungguhnya film-film Bollywood merupakan sesuatu kenyataan 

yang diimpikan warga India untuk melupakan realitas sesungguhnya dari 

kehidupan. Seperti halnya dalam kisah film, pembatasan kelas diantara dua orang 

kekasih yang ingin menikah dapat dengan mudah diruntuhkan namun berbeda 

jauh dengan kenyataanya yang tidak semudah itu. Hal tersebut juga dibenarkan 

oleh sutradara Kunal Kohli yang menyatakan bahwa “Film tidak benar-benar 

mempengaruhi kehidupan nyata, walaupun basisnya diambil dari kehidupan 

nyata”. Penulis terkemuka India, Javed Akhtar juga menambahkan “Film 

Bollywood memang merefleksikan apa yang terjadi dalam masyarakat. Tapi itu 

refleksi dari keinginan, harapan, nilai serta tradisi. Film India bukan refleksi 

realita, melainkan merefleksi impian dari masyarakat” (Bhatia, 2013). 

2.4 Mitos dan Dekonstruksi dalam Pesan Film  

Mitos dalam pandangan Barthes merupakan bahasa, maka mitos adalah 

sebuah sistem komunikasi dan pesan. Di mana bahasa tersebut merupakan sistem 

tanda yang mencerminkan berbagai asumsi masyarakat tertentu dalam waktu 

tertentu, sehingga mitos dapat berubah sesuai dengan perkembangannya. Barthes 

juga mengatakan bahwa mitos merupakan sistem semiologis, yakni sistem tanda-

tanda yang dimaknai manusia.  
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Dekonstruksi merupakan sebuah istilah yang telah dikenalkan dan 

dikembangkan oleh Jacques Derrida untuk menerangkan lembaran baru dalam 

filsafat postmodern. Derrida mengajak untuk melihat cara baru dalam membaca 

dan menulis, dengan “membongkar” teks-teks serta berusaha melebihi teks-teks 

tersebut dan mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh teks itu, proses 

tersebut yang dinamakan “dekonstruksi” (Bartens) (2001) (dalam Sobur, 2009: 

96). Dekonstruksi digunakan oleh Derrida untuk melakukan penolakan terhadap 

oposisi tradisi filsafat serta linguistik barat yang dipandang sebagai ilmu murni.  

Derrida memulai dekonstruksinya dengan memusatkan perhatian 

kepada bahasa, karena bahasa dianggap sebagai perwakilan dari realitas.  Selain 

itu, bahasa juga merupakan sebuah alat untuk mengungkapkan ide, gagasan, 

maupun konsep, sehingga terdapat berbagai macam kepentingan di dalamnya. 

Bahasa dapat dikatakan sebagai alat utama dalam membentuk sesuatu hal atas 

yang lain. Dalam pandangan tradisi filsafat serta linguistik barat, yang dinamakan 

oposisi biner seperti, makna/bentuk, baik/buruk, ucapan/tulisan dan lain-lain 

menandakan bahwa, kata petama dijadikan sebagai pusat, prinsip, fondasi atas 

kata berikutnya. Dengan demikian, yang semula pusat, fondasi, prinsip akan 

diplesetkan, sehingga berada dipinggir, tidak lagi prinsip dan tidak lagi fondasi. 

Di mana strategi pembalikan ini dijalankan dalam kesementaraan dan 

ketidakstabilan permanen sehingga dapat diteruskan tanpa ada batas (Sobur, 2009: 

100). 

Menurut Norris (dalam Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques 

Derrida, 2003:14-15) menyatakan bahwa, dekonstruksi merupakan cara atau 

metode pembacaan teks yang berupaya untuk menunjukkan ketidakberhasilan 
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dalam menghadirkan kebenaran yang mutlak. Sebagai sebuah strategi, pembacaan 

dekonstruktif ingin mencari ketidakutuhan dan kegagalan teks dalam menutupi 

diri dengan sebuah makna serta kebenaran yang tunggal. Di mana terdapat 

kontradiksi-kontradiksi tersembunyi di balik teks maupun konsep yang telah 

diyakini selama ini. Lebih jelasnya, dekonstruksi hanya ingin meruntuhkan 

susunan hirarki yang menstrukturkan teks.  

Sebuah teks yang telah dibangun dengan mantap dan mempunyai 

makna optimal dalam sebuah media, akan mengalami pergeseran dan 

memungkinkan untuk mempunyai banyak makna, apabila dilakukan pembacaan 

dengan dekonstruktif. Jadi, sebuah teks tidak lagi mempunyai makna yang 

tunggal, dan optimal melainkan beragam.  

Menurut Al-Fayyadl (dalam Derrida, 2005: 82) mengatakan bahwa, 

dekonstruksi merupakan upaya untuk menggugat modus pemaknaan yang 

terpusat, dan cenderung bulat seperti yang diinginkan oleh teks, atau yang dengan 

sengaja dimunculkan secara terang-terangan oleh hubungan logis dari teks 

tersebut. Dalam menerapkan pembacaan dekonstruktif dalam sebuah teks, akan 

terlihat sangat jelas bahwa kekuatan teks yang “tersembunyi” tidak selalu sejalan 

dengan pembacaan yang dominan. Kekuatan tersebut merupakan logika yang 

disepelekan atau diremehkan sebagai makna kedua dari logika yang bisa saja 

sewaktu-waktu akan membahayakan bangunan teks, sehingga menghasilkan 

sesuatu yang ambigu, yang akan menggerogoti pembacaan yang dominan.  

Sebuah logika permainan yang dibuat oleh pembacaan dekonstruktif 

menunjukkan bahwa teks dapat saja menyangkal sesuatu yang ditegaskannya, 

meskipun sering kali penyangkalan tersebut bersifat implisit dan samar (sulit 
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untuk dilihat). Penyangkalan yang berusaha ditutup-tutupi dengan satu pembacaan 

yang dominan, membuat pemaknaan tak lagi memiliki sifat yang tunggal, 

melainkan majemuk dan meluas kearah yang lain, ke telos-telos yang tak bisa 

dikendalikan (Al-Fayyadl, 2005: 82) 

Dengan adanya dekonstruksi, teks tidak lagi dipandang sebagai suatu 

tatanan makna yang utuh, tunggal, stabil, benar, melainkan dapat berubah-ubah 

dan beragam. Disisi lain, keberadaan dekonstruksi dapat memberikan 

pengetahuan baru dengan menggugat, serta merubah gaya pemikiran para filsafat 

yang selama ini meyakini bahwa adanya kebenaran tunggal, kebenaran mutlak 

dalam pembacaan sebuah teks, hal tersebut sudah tidak lagi bisa diterima. Seolah-

olah tidak ada sebuah kata “nyata” dalam metode dekonstruksi. Dekonstruksi 

ingin menghidupkan kembali kekuatan-kekuatan tersembunyi yang ada dibalik 

kesuksesan teks. Saat ini, teks tidak lagi bisa dipandang sebagai tatanan makna 

yang utuh, tetapi lebih kepada tempat dari pergulatan yang terbuka.  

Dari gambaran tentang dekonstruksi diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa dekonstruksi merupakan pembacaan teks yang lebih kritis atau mendalam 

atas ketidakstabilan bahasa, dengan tidak mencari makna yang benar dari sebuah 

teks atau berupaya menemukan makna yang lebih benar dari sebuah teks disaat 

teks tersebut sebenarnya tidak pernah memuatnya. Dekonstruksi lebih kepada 

mencari sesuatu yang tak terduga, di mana hal tersebut bersembunyi dibalik 

sebuah makna yang jelas terlihat dan diyakini sangat benar. Inti dari dekonstruksi 

adalah sebuah pengakuan sera pembelaan terhadap makna yang lain dari teks. 
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2.4.1 Semiotika Roland Barthes dalam Film Bollywood  

Menurut Barthes (dalam Vera, 2014: 26) semiologi hendak mempelajari 

bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai disini 

tidak bisa disamakan dengan mengkomunikasikan. Memaknai berarti objek-objek 

tidak hanya membawa informasi, melainkan juga mengkonstitusi sistem 

terstruktur dari tanda. Dengan demikian, Barthes melihat signifikansi sebagai 

sebuah proses total dengan suatu susunan yang sudah terstruktur. Signifikansi 

tidak hanya terbatas pada bahasa, tetapi juga pada hal-hal lain diluar bahasa 

seperti kehidupan sosial. Kehidupan sosial, apapun bentuknya merupakan suatu 

tanda tersendiri bagi Barthes.  

Roland Barthes kemudian membuat model sistematis dalam 

menganalisis makna dari tanda-tanda. Fiske menyebut model ini sebagai 

signifikansi dua tahap (two order of signification). Lewat model pertama milik de 

Saussure, Barthes menjelaskan bahwa signifikansi tahap pertama merupakan 

hubungan antara penanda (signifier) dan petanda (signified) di dalam sebuah tanda 

terhadap realitas eksternal (Vera, 2014: 21). Hal itu yang disebut Barthes sebagai 

denotasi yang merujuk pada apa yang diyakini oleh akal sehat/banyak orang 

(common-sense), makna yang teramati/paling nyata dari sebuah tanda (Fiske, 

2014:140).  

Cobley dan Jansz (1999) (dalam Sobur, 2009: 68-69) menjelaskan 

tataran kedua dari sistem pemaknaan yang dibangun di atas sistem denotasi. 

Sistem tahap kedua ini disebut sebagai konotasi. Konotasi merupakan istilah yang 

digunakan Barthes untuk menjelaskan cara kerja tanda pada signifikansi tahap 

kedua. Konotasi merupakan gambaran mengenai interaksi yang terjadi ketika 
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tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dalam 

kebudayaannya (Wibowo, 2013: 21).  

Tanda konotatif merupakan tanda yang penandanya mempunyai 

keterbukaan makna atau maknanya implisit, tidak langsung, dan tidak pasti, 

artinya terbuka kemungkinan terhadap penafsiran-penafsiran baru. Dalam 

semiologi Barthes, denotasi merupakan sistem signifikansi tahap pertama, 

sedangkan konotasi merupakan sistem signifikansi tahap kedua. Denotasi dapat 

dikatakan merupakan makna objektif yang tetap, sedangkan konotasi memiliki 

makna yang subjektif dan bervariasi (Vera, 2014: 28). 

Gambaran peta yang diciptakan oleh Barthes tentang bagaimana tanda 

bekerja dapat dilihat dari bagan berikut.  

1. Signifier (Penanda) 2. Signified (Petanda) 
 

3. Denotative Sign (Tanda Denotatif) 
 

4. Connotative Signifier  

(Penanda Konotatif) 

5. Connotative Signified 

(Petanda Konotatif) 

6. Connotative Sign (Tanda Konotatif) 

 

Bagan 2.1: Peta Tanda Roland Barthes 

Sumber: Paul Cobley dan Litza Jans (1999) (dalam Sobur, 2009: 69) 

Dari peta Barthes diatas menjelaskan bahwa tanda denotatif (3) terdiri 

atas penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda 

denotatif adalah juga penanda konotatif (4).  

Dalam kerangka Barthes, (Budiman, 2001: 28, dalam Sobur, 2009: 71) 

menyatakan bahwa konotasi identik dengan operasi ideologi yang disebut sebagai 
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“mitos” dan berfungsi untuk mengungkapkan serta memberikan pembenaran bagi 

nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Bagi Barthes 

konotasi merupakan suatu ekspresi budaya dimana kebudayaan mewujudkan 

dirinya di dalam teks-teks dan, dengan demikian, ideologi pun mewujudkan 

dirinya melalui berbagai kode yang masuk ke dalam teks dalam bentuk penanda-

penanda penting seperti tokoh, latar, sudut pandang, dll.  

Mitos merupakan suatu wahana dimana suatu ideologi berwujud. Mitos 

dapat berangkai menjadi Mitologi yang memainkan peranan penting dalam 

kesatuan-kesatuan budaya. Van Zoest (1991) (dalam Wibowo, 2013: 22) 

menegaskan bahwa siapapun bisa menemukan ideologi dalam teks dengan jalan 

meneliti konotasi-konotasi yang terdapat di dalamnya. Mitos dalam pandangan 

Barthes berbeda dengan konsep mitos dalam arti umum. Dalam masyarakat umum 

mitos merupakan kepercayaan yang diwariskan secara turun menurun, seperti hal-

hal yang berhubungan dengan hidup dan mati, manusia dan Tuhan, baik dan 

buruk. Mitos tersebut dapat disebut sebagai mitos primitif misalnya “duduk di 

depan pintu akan sulit dari jodoh”, dsb (Fiske, 2014: 143). Berbeda halnya dengan 

mitos Barthes yang lebih menekankan pada kebiasaan atau tradisi dalam suatu 

masyarakat, seperti gambaran tentang perempuan, di mana perempuan selalu 

dipandang sebagai makhluk nomer dua dan diunggulkan dalam peran 

domestiknya.  

Seperti halnya film Bollywood yang membagi perempuan ke dalam dua 

streotip yang berbeda, yaitu ideal merujuk pada denotatif dan menyimpang 

mengarah pada tanda konotatif, yaitu tanda-tanda yang relevan. Perempuan ideal 

yang dimaksut termasuk dalam kategori film tahun 1990 an dengan menjadikan 
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perempuan sebagai pendukung laki-laki dalam mencapai ambisi mereka namun 

tidak mempunyai apapun, berkorban, empati, dan terkurung di rumah (ibu rumah 

tangga). Sebagai seorang istri/anak perempuan yang pasif dengan menerima 

control dari laki-laki dan mengabdi terhadap laki-laki dalam kehidupan mereka, 

bahkan mempertahankan suami yang paling menjengkelkan sekali tanpa tanya 

dan menerima begitu saja.  

Berbeda halnya dengan perempuan menyimpang yang dapat dilihat 

dalam film India masa kini, di mana perempuan digambarkan mendominasi suami 

mereka dan tidak pernah di rumah untuk membina keluarga agar mencapai ambisi 

pribadinya, mereka juga lebih berani dengan dapat memutuskan ikatan keluarga, 

lepas dari kekangan laki-laki (Barker, 205: 261). 

2.4.2 Tanda - Tanda Dekonstruksi dalam pesan Film  

Jaques Derrida juga terkenal dengan model semiotika dekonstruksinya. 

Dekonstruksi menurut Derrida (Assyaukanie dalam Sobur, 2009: 100) adalah 

sebagai alternatif untuk menolak segala keterbatasan dalam penafsiran maupun 

kesimpulan yang baku. Konsep dekonstruksi yang dimulai dengan konsep 

demististifikasi, sebuah pembongkaran produk pikiran rasional yang percaya 

tehadap kemurnian realitas. Hal tersebut, pada dasarnya dimaksudkan untuk 

menghilangkan struktur pemahaman tanda-tanda (signifier) melalui penyusunan 

konsep (signified).  

Dalam teori Grammatology, Derrida menemukan suatu konsepsi yang 

tidak pernah membangun arti tanda-tanda secara murni, karena semua tanda 

tersebut senantiasa mengandung artikulasi lain. Dengan demikian, peran 

dekonstruksi adalah usaha membalik secara terus menerus hierarki oposisi biner, 
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dengan mempertaruhkan bahasa sebagai medannya. Di mana bahasa, tidak lagi 

digunakan sebagai parodi atas kehidupan atau apa pun, melainkan hanyalah suatu 

parodi atas parodi yang lain (Sobur, 2009: 100&102). 

Menurut Piliang (dalam Sobur, 2009: 102) menyatakan bahwa bila pada 

semiotika konvensional yang ditekankan adalah proses signifikansi, yaitu 

memfungsikan berbagai tanda sebagai refleksi atas kode-kode sosial yang telah 

stabil, berbeda halnya di dalam semiotika postrukturalis yang memfokuskan 

adalah proses significance, yaitu sebuah proses penciptaan kreatif pada tanda dan 

kode-kode tanpa batas dan tak terbatas.  

Di dalam Positions, Derrida juga menyatakan bahwa tidak ada alasan 

lagi untuk terpaku pada makna/petanda (Signified) yang transenden, yang 

melampaui bentuk ungkapan/penanda (Signifier). Hal tersebut disebabkan karena, 

perbedaan pada bentuk ungkapan dan makna itu, saat ini cenderung mengapung 

(floating). Dengan demikian, setiap makna telah berubah menjadi bentuk 

ungkapan baru dari makna berikutnya, sehingga hubungan antara ungkapan dan 

makna yang pasti memang penting bagi kasus-kasus tertentu, tetapi untuk kasus-

kasus yang lain, yang ditemukan hanyalah ungkapan yang berbeda-beda dengan 

makna yang berbeda-beda pula secara tak terhingga. Itulah yang disebut sebagai 

trace oleh Derrida, dan hal itu pula yang disebut sebagai “semiotika 

ketidakberaturan” milik Derrida (Piliang, 2001 dalam Sobur, 2009: 102).  

Dari pemaparan tentang semiotika dekonstruksi diatas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa dalam semiotika dekontruksi tidak lagi mengedepankan makna 

tetap atau maksut asli dari pengarang teks, namun lebih kepada pemahaman yang 

telah dirubah tentang maksut asli tersebut dengan, suatu makna lain yang tak 
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terduga dari sebuah teks. Dimana teks disini merupakan kumpulan tanda-tanda 

yang nantinya akan menghasilkan makna.  


