
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu masalah sosial yang terjadi hingga saat ini adalah hal yang berkaitan 

dengan perempuan. Masyarakat yang patriarki semakin menguatkan perbedaan posisi 

antara perempuan dengan laki-laki. Segala sesuatu didominasi oleh laki-laki baik 

dibidang sosial, politik, dan ekonomi. Saat ini mungkin sudah banyak perempuan yang 

mengambil peran dalam bidang-bidang tersebut, namun kedudukannya terkadang juga 

masih mengundang komentar negatif dari beberapa pihak.  

Perempuan juga tidak diberi hak untuk memperoleh pendidikan yang tinggi, atau 

menerjuni profesi-profesi tertentu. Hal ini terjadi karena stereotip tentang perempuan 

yang membudaya di masyarakat hingga saat ini. Masyarakat beranggapan bahwa 

perempuan tidak harus memiliki pendidikan tinggi karena setelah menikah pekerjaan 

perempuan adalah mengurusi urusan rumah tangga dan keluarganya. Perempuan 

digambarkan sebagai seseorang yang peran seluruhnya hanya dalam pekerjaan rumah 

tangga atau pekerjaan pemeliharaan kebutuhan semua anggota keluarganya.  

Perlakuan terhadap perempuan ini muncul akibat pandangan masyarakat tentang 

konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan 

yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu 

dikenal dengan sifatnya yang lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara 

laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Padahal tidak semua anggapan itu 
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benar. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan keibuan, sementara juga 

ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa (Fakih, 1996:14-15). 

Sedangkan Handayani dan Sugiarti (2002), mengatakan bahwa perempuan 

diberi label sebagai makhluk yang lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Dengan 

adanya pelabelan tersebut, perempuan diidentikkan dengan pekerjaan-pekerjaan di 

rumah, dan peluang perempuan untuk bekerja di luar rumah sangat terbatas, bahkan ada 

yang berpendidikan namun tidak pernah menerapkan pendidikannya untuk 

mengaktualisasikan diri (hal: 18). 

Pandangan atau stereotip terhadap perempuan ini, kemudian  mempengaruhi 

peran pekerjaan antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga. Perempuan 

dianggap mampu mengurus sebagian besar tugas-tugas dalam rumah dan mengurus 

anak, sehingga perempuan itu sendiri lebih banyak melakukan pekerjaan di dalam 

rumah. Sedangkan laki-laki lebih banyak melakukan pekerjaan di luar rumah untuk 

mencari nafkah. Perbedaan ini menyebabkan laki-laki lebih ungul dalam bidang 

ekonomi. Sehinga perempuan sebagai istri di rumah harus tergantung pada laki-laki 

(suami) untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pembedaan peran pekerjaan antara perempuan dan laki-laki ini kemudian  

mengantarkan pada ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender bisa terjadi pada laki-

laki maupun perempuan, namun lebih cenderung banyak terjadi terhadap perempuan. 

Bahkan agama disebut-sebut menjadi salah satu faktor yang menginspirasi dan 

mendorong munculnya ketidakadilan gender. Ketidakadilan tersebut bukan bersumber 

dari prinsip agama, melainkan karena proses perkembangan agama yang didominasi 

oleh budaya patriarkhat (Murniati, 2004:3).  
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Beberapa tahun terakhir ini, muncul fenomena maraknya tayangan tentang 

perempuan oleh media massa, baik surat kabar, majalah, televisi maupun film. Melalui 

media film perempuan digambarkan sebagai seseorang yang ditindas dengan diperankan 

menjadi objek seks, korban, atau penggoda laki-laki. Disertai dengan sifat-sifat 

emosional seperti tidak berdaya, lemah, rendah diri, dan cengeng.  

Seperti film garapan sutradara Hanung Bramantyo berjudul Hijab. Film ini 

adalah film pertama Hanung Bramantyo yang diproduseri oleh istrinya sendiri yaitu 

Zaskia A. Mecca yang sekaligus menjadi pemeran perempuan dalam film ini. Film ini 

tidak hanya bisa dinikmati melalui audio visual saja, namun juga dalam bentuk novel 

yang dipercayakan untuk ditulis oleh Ninit Yunita. Novel ini ditulis berdasarkan 

skenario yang ditulis oleh Hanung Bramantyo dan Rahabi Mandra. Novel ini dirilis 

bersamaan dengan pemutaran perdana film Hijab yaitu pada 15 Januari 2015.  

Film ini menceritakan tentang empat perempuan yang bersahabat. Tiga 

diantaranya sudah menikah dan mereka memutuskan untuk memakai jilbab sesuai 

dengan karakter mereka masing-masing. Mereka adalah Bia (Carissa Putri), Tata (Tika 

Bravani) dan Sari (Zaskia A. Mecca). Sedangkan satu perempuan lagi adalah Anin 

(Natasha Rizki) memilih untuk bebas, tidak berjilbab sekaligus tidak mau menikah. 

Seperti halnya Anin, awalnya Bia, Tata dan Sari adalah perempuan mandiri. Setelah 

menikah mereka menjadi isteri yang “ikut suami” dan berada dalam kondisi tidak 

berdaya dengan pilihan-pilihannya sendiri. Mereka tidak diizinkan bekerja oleh para 

suami. Awalnya mereka menuruti apa kemauan suami mereka, namun ketika keuangan 

mereka yang hanya bersumber dari penghasilan suami tidak mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan per bulan, mereka mencari cara untuk bisa menambah 
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penghasilan dalam rumah tangga dan berusaha untuk tidak bergantung pada penghasilan 

suami. Kemudian mereka bekerjasama untuk membuat bisnis fashion hijab secara 

online tanpa sepengetahuan suami. Tiga bulan berlalu, usaha mereka berhasil dan 

banyak konsumen yang tertarik. Mereka pun memutuskan untuk mengembangkan bisnis 

mereka dengan membuka sebuah butik. Penghasilan dari usaha tersebut melebihi 

penghasilan dari suami, hingga mereka bisa membantu membayar beberapa tagihan per 

bulan tanpa menunggu uang dari suami. Suatu ketika usaha tersebut diketahui oleh para 

suami dan mengakibatkan berbagai konflik mulai terjadi diantara mereka. Adanya 

ketimpangan pendapatan antara suami dan isteri turut menjadi pemicunya. Hal tersebut 

membuat para suami merasa gengsi dan terancam. Kondisi tersebut menyebabkan 

kesalahpahaman dalam rumah tangga mereka.  

Peneliti tertarik meneliti film ini karena saat ini hijab menjadi sangat dikenal, 

bukan hanya karena hijab merupakan sebuah kewajiban atau keharusan bagi muslimah 

untuk memakainya, tetapi hijab juga dikenal sebagai sebuah fashion. Perkembangan 

fashion hijab yang sangat pesat, membuat hijab saat ini tidak dipandang sebagai sesuatu 

yang terkesan jadul atau tidak modis.  

Film ini menceritakan tentang bagaimana empat perempuan yang bersahabat 

memulai memakai jilbab dan mengapa mereka memakai jilbab dengan model yang 

berbeda-beda. Setelah itu, bagaimana mereka memulai menjalankan bisnis fashion hijab 

yang telah membantu perekonomian dalam rumah tangga mereka.  

Peneliti juga tertarik dengan film “Hijab” ini karena genrenya adalah drama 

komedi, bukan religi. Mungkin sebagian besar orang mengira bahwa genre dari film ini 

adalah religi yang sesuai dengan judulnya, namun ternyata tidak. Dilansir dari 
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wawancara Behind The Scene film Hijab yang ditayang di televisi swasta pada 05 Mei 

2015 lalu, sutradara Hanung Bramantyo sendiri mengatakan bahwa film ini bukan 

bergenre religi namun drama komedi, karena dia ingin mengangkat cerita atau kejadian 

yang mungkin juga dialami oleh sebagian besar muslimah dibalik alasan mengapa 

mereka menggunakan jilbab. Dari wawancara tersebut, Hanung Bramantyo juga 

mengatakan bahwa karakter dari para suami dalam film Hijab sebenarnya terinspirasi 

dari kehidupan pribadi Hanung sendiri. Dimana karakter masing-masing suami dalam 

film ini adalah karakter pribadi Hanung. Dan Zaskia membenarkan bahwa semua 

karakter pemain dalam film ini terinspirasi dari karakter orang-orang yang ada di 

lingkungan mereka, baik teman maupun saudara terdekat mereka.  

Peneliti menyaksikan ada unsur ketidakadilan gender di dalam film Hijab ini. 

Jika di amati dengan seksama, film ini lebih menonjolkan kritikan terhadap perempuan 

(istri) dalam rumah tangga yang tidak akan bisa bekerja atau mendapatkan uang sendiri 

tanpa campur tangan dari laki-laki (suami). Beberapa kritikan dilontarkan berdasarkan 

pandang  agama, yang membatasi perempuan yang sudah berumah tangga untuk 

bekerja. Padahal mereka bekerja dan mendapatkan uang untuk menambah pengahasilan 

dalam rumah tangga. Usaha ini dimaksudkan para isteri agar tidak ketergantungan 

dengan penghasilan suami. Di sisi lain, alasan terjadinya ketidakadilan gender dalam 

film ini, karena ketakutan laki-laki atau suami akan kemandirian seorang perempuan 

sebagai isteri. Apabila isteri memiliki penghasilan lebih besar daripada suami maka 

kedudukan suami sebagai kepala keluarga bisa tergeser. Isteri yang lebih sukses dan 

kaya daripada suami, bisa menjadi alasan seorang isteri untuk meninggalkan suaminya 

atau menceraikan.  
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Dalam film ini, juga menunjukkan bahwa ketidakadilan gender dalam rumah 

tangga bisa terjadi kepada siapa saja di lingkungan sekitar kita. Seperti yang diceritakan 

di dalam film ini, ketidakadilan gender bisa terjadi pada keluarga yang karena menikah 

dengan orang keturunan Arab. meskipun berawal dari keluarga biasa, namun setelah 

menikah dengan orang keturunan Arab kemudian harus mematuhi segala peraturan yang 

diberikan oleh suami. Dimana seorang isteri dilarang bekerja karena menganggap 

perempuan adalah sumber fitnah. Selain itu, juga bisa terjadi pada keluarga yang 

memiliki 1 anak yang masih kecil. Seorang isteri yang dulunya aktif sebagai seorang 

aktivis bahkan bisa memutuskan untuk tidak bekerja karena ingin fokus mengurus anak. 

Keluarga lain juga merasakan hal yang sama, namun karena suami yang memiliki 

profesi sebagai seorang artis sinetron, sehingga isteri mengalah untuk tidak bekerja dan 

jika dia bekerja maka bisa jadi tidak ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan 

susaminya sendiri.  

Dari cerita dibalik seorang isteri tidak bekerja tersebut, membuat lingkungan 

bahkan suaminya sendiri menganggap bahwa seorang isteri tidak mampu memiliki uang 

sendiri, semua tergantung dengan uang dari penghasilan suami. Jadi perempuan sebagai 

seorang isteri dianggap tidak mampu memiliki penghasilan sendiri, tidak mampu 

mengembangkan karir yang mereka miliki jika sudah berrumah tangga. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini diberi judul 

“Kecenderungan Unsur-Unsur Ketidakadilan Gender dalam Film Drama Komedi 

(Analisis isi film Hijab karya sutradara Hanung Bramantyo)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Dari latar belakang dan batasan permasalaahan yang akan diteliti, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah berapa banyak frekuensi kemunculan adegan dan 

dialog yang mengandung unsur-unsur ketidakadilan gender dalam film “Hijab” karya 

sutradara Hanung Bramantyo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

menghitung frekuensi kemunculan dialog yang mengandung unsur-unsur ketidakadilan 

gender dalam film “Hijab” karya sutradara Hanung Bramantyo.  

 

1.4 Manfaaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah 

referensi dalam memperluas pengetahuan dibidang Ilmu Komunikasi. Serta 

berguna bagi peneliti lain agar dapat mengembangkan penelitian tentang film 

yang berkaitan dengan unsur ketidakadilan gender dalam film. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembuat 

film atau untuk pihak lain di masa mendatang, agar menghasilkan film yang 

lebih kreatif dan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pembuat film dalam 

memberi pesan dalam sebuah film. 


