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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG   

 Film adalah suatu media komunikasi yang sangat efektif untuk 

memberikan informasi dan banyak diminati oleh masyarakat. Sebab film 

memiliki kelebihan seperti menampilkan informasi melalui suara (audio) 

dan gambar (visual) serta makna pesan alur cerita yang menarik. Hal itulah 

yang memudahkan masyarakat untuk menerima informasi secara cepat, 

mudah dan jelas.  

 Selain sebagai media informasi, film juga berpotensi untuk 

mempengaruhi khalayaknya. Film selalu dapat mempengaruhi dan 

membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan (message) dibaliknya. 

Film memiliki kekuatan yang kompleks sebagai media untuk 

berkomunikasi. Dalam film memuat pesan-pesan yang ingin disampaikan 

kepada penonton. Pesan eksplisit maupun implisit secara dramatik yang 

ingin disampaikan oleh sutradara dituangkan pada alur cerita, tema, 

setting, serta tokoh secara audio visual.  

 Film bukan hanya sebagai karya seni, tetapi film merupakan 

sebuah realita sosial. Sebagai media hiburan, film mampu memberikan 

gambaran realistis tentang dunia yang mengusik keingintahuan penikmat 

film. Pada kenyataannya, realitas sosial tidak bisa berdiri sendiri tanpa 

kehadiran individu, baik di dalam maupun di luar realitas tersebut. Dan 

dalam realita sosial ini ada makna yang ingin disampaikan (Bungin, 

2006:193). Selain itu, film merupakan perwujudan dari seluruh realitas 
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kehidupan sosial yang begitu luas, baik di masa dulu, masa sekarang 

maupun masa yang akan datang (masa depan). 

 Film merupakan representasi dari realitas yang membentuk dan 

“menghadirkan kembali” realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-

konvensi dan ideologi dari kebudayaannya (Sobur, 2013:128). Artinya 

realitas yang ditampilkan dalam film merupakan bentuk realitas yang 

sengaja telah dipilih dan diberikan pada penonton. Hal ini karena pada 

dasarnya definisi realitas dalam sebuah film sangat tergantung pada 

‘kebenaran’ yang ingin disampaikan oleh pembuat maupun industri film. 

 Film mempunyai kemampuan untuk men-transformasikan realitas 

yang ada dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Film merupakan 

salah satu media massa yang menciptakan simbol-simbol dalam industri 

budaya. Dalam kegiatan produksi film, komunikator dalam hal ini yakni 

sutradara, berusaha keras mengemas pesan menjadi rangkaian alur cerita 

yang syarat akan sebuah nilai. Karena sifat penyampaian yang masif, 

menyebabkan film menjadi media komunikasi massa paling efektif dalam 

mempengaruhi khalayak. Khalayak yang dianggap pasif menerima begitu 

saja apa yang disajikan oleh film. 

 Seiring dengan perubahan kondisi sosial masyarakat, maka film 

juga mengalami perubahan dalam upaya serta isi penyampaiannya.  Salah 

satunya adalah fenomena gay. Gay adalah sebuah realitas sosial dimana 

perilaku dan pelaku nya di dunia nyata telah dilegalkan oleh budaya Barat. 

Abad ke-21 merupakan abad ‘kemenangan’ kaum gay di Barat. Perilaku 

gay di negara-negara Barat tidak lagi dikategorikan sebagai perilaku 
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abnormal sejak Asosiasi Psikiatri Amerika (APA) mengeluarkan gay atau 

homoseks dari daftar penyakit mental atau Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM). (www.thisisgender.com, diakses 24 

Oktober 2018). 

 Gay dalam kultur Barat dianggap sebagai variasi orientasi pilihan 

seksual. Setiap individu diberikan kebebasan untuk menentukan orientasi 

seksual mereka. Dan pemerintah tidak menyampuri hal tersebut sebab 

pilihan orientasi seksual merupakan ranah privasi bagi mereka. Dan saat 

ini gay sudah dilegalkan di beberapa negara Amerika dan Eropa.   

 Gay merupakan bentuk dari homoseksual. Homoseksual 

merupakan ketertarikan dengan gender atau jenis kelamin yang sama.  

Jessica Belinda (2016) menyebutkan bahwa istilah homo sendiri diambil 

dari bahasa Yunani yang artinya sama. Istilah ini pertama kali 

diperkenalkan di Eropa menjelang akhir abad ke-19. Homoseksual untuk 

laki-laki, sebutannya gay. Sedangkan untuk perempuan, sebutannya 

lesbian.  

 Penggambaran gay saat ini sudah banyak diangkat menjadi tema 

sebuah film. Seperti film Amerika yaitu Brokeblack Mountain (2005), 

yang menceritakan tentang cinta sesama jenis yang terjadi pada dua 

cowboy, film ini memperlihatkan adegan-adegan homoseksual yang sangat 

eksplisit. Film ke-dua yaitu Milk (2008), sebuah film biografi mengenai 

aktivis dan politisi gay pertama yang terpilih menjadi anggota San 

Fransisco Board Of Supervisors.  Film ini lebih fokus pada perjuangan 

hak-hak kaum minoritas, khususnya kaum homoseksual. 

http://www.thisisgender.com/
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 Dewasa ini, pelaku dan perilaku hubungan sesama jenis laki-laki 

dengan laki-laki sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi, dan mulai 

diterima kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Dengan 

menggunakan beberapa usaha, kaum gay menyuarakan keberadaannya 

dengan berbagai cara, seperti menggunakan salah satu  media massa, yaitu 

film. 

 Salah satu film yang mengangkat tentang isu atau penggambaran 

gay didalamnya adalah film Beauty And The Beast karya Bill Condon.  

Film Beauty And The Beast adalah film adaptasi dari film dengan judul 

yang sama yang dibuat pada tahun 1991. Film yang bergenre drama 

musikal ini dirilis pada tahun 2017 dan di remake ulang ke versi live-

action. Dimana aktor filmnya sudah menggunakan manusia sungguhan, 

bukan animasi lagi.  

 Penggambaran gay yang dimaksud adalah modifikasi sosok LeFou 

yang bukan apa-apa di film animasi menjadi bahan berita media dalam 

beberapa waktu terakhir. Yaitu tentang orientasi seksual tokoh tersebut 

yang menyukai sesama jenis. Namun penggambaran gay dalam film ini 

tidak menjadi tema besar,  hanya menjadi sub tema atau sisipan saja dalam 

film.  

 Bill Condon adalah sutradara film yang telah ‘coming out’ di dunia 

nyata. Sutradara mengungkapkan bahwa dalam film ini akan ada ‘momen 

eksklusif gay’. (www.lifesitenews.com, diakses 29 September 2017). Bill 

mengungkapkan bahwa karakter gay yang muncul dalam film ini adalah 

tokoh LeFou. LeFou adalah karakter dalam film Beauty And The Beast 

http://www.lifesitenews.com/
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yang menjadi pengawal setia Gaston. Dalam film ini LeFou diceritakan 

mempunyai perasaan, nafsu dan sangat mengagumi Gaston. Di film ini 

hanya tokoh LeFou yang menjadi gay.  

 Penggambaran simbol gay dari tokoh LeFou ini digambarkan 

melalui gesture (bahasa tubuh). Mulai dari cara menatap LeFou yang 

berbeda ketika melihat atau berpandangan dengan lawan mainnya, adegan 

berpelukan, hingga akhirnya LeFou berdansa dengan salah satu penduduk 

yang berjenis kelamin sama di adegan dansa terakhir dalam film.  

 Film ini mendobrak berbagai batasan. Film Beauty And The Beast 

dibuat dengan tujuan untuk mengubah pandangan dan membawa 

kemajuan sosial yang nyata. Bahwa gay ini memang ada di kehidupan 

nyata. Bahkan bisa jadi mereka ada di sekeliling kita.  

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan menggunakan analisis secara semiotika untuk membongkar makna 

simbol yang tampak maupun yang tersembunyi dalam setiap scene film 

tersebut. Dengan demikian, peneliti bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul “Representasi Simbol Gay dalam Film (Analisis Semiotik 

Tokoh LeFou dalam Film Beauty And The Beast Karya Bill 

Condon)”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana representasi simbol 

gay dalam film Beauty And The Beast karya Bill Condon?  
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi makna simbol 

gay dalam film Beauty And The Beast karya Bill Condon. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa 

Ilmu Komunikasi untuk lebih mengembangkan dan memperluas 

berbagai penelitian terkait semiotika atau terkait ilmu tanda dan 

lambang di masa akan datang, serta memperoleh pengetahuan 

mengenai representasi simbol gay dalam film. 

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menjadi 

panduan bagi pendidik maupun orang tua untuk lebih peka 

mengidentifikasi representasi simbol gay dalam film. 




