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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Film menjadi salah satu media komunikasi yang berbentuk audio 

visual. Hadirnya audio visual sendiri mampu dirasakan dan dinikmati semua 

kalangan masyarakat. Film mampu memberikan pengaruh yang sangat luar 

biasa dimana film mencoba membentuk cara berpikir penontonnya, para 

ahli mengungkapkan bahwasanya film memiliki potensi mempengaruhi 

khalayak. Adanya isi film juga mampu menciptakan sebuah kenyataan atau 

biasa disebut realitas sosial. Secara mendasar film adalah alat yang mampu 

memberikan sebuah informasi dan menyampaikan segala macam pesan 

kepada publik melewati media cerita yang dikemas semenarik mungkin 

(Sobur 2013: 127). 

Pada intinya film akan mempengaruhi dan mencoba membangun 

pola pikir masyarakat berdasarkan pesan yang ada dibaliknya. Singkatnya 

sebuah film mampu melahirkan ideologi. Ideologi dapat didefinisikan 

sebagai sistem representasi atau pengambaran terhadap dunia yang 

nampaknya menjadi universal atau natural tetapi sebaliknya merupakan 

struktur kekuatan tertentu yang membentuk masyarakat kita. 

Alasan kuat peneliti memilih film Perempuan Berkalung Sorban 

untuk diteliti dikarenakan film tersebut memiliki unsur feminisme dimana 

masyarakat masih mendiskriminasi kaum wanita selain itu film tersebut 
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menunjukkan betapa pentingnya gerakan feminisme untuk membawa 

perubahan cara berfikir masyarakat mengenai peran seorang wanita. Film 

Perempun Berkalung Sorban sendiri mendapatkan banyak sekali kritikan 

dari berbagai pihak karena diangap menjatuhkan sebuah agama.  Di tahun 

2009 Film Perempuan Berkalung Sorban masuk dalam kategori Pemenang 

di Indonesia Movie Awards, Indonesia mendapatkan penghargaan Piala 

Layar Emas, kategori pemeran pembantu wanita terbaik yang diterima oleh 

Nasha Abigail dan mendapatkan penghargaan Piala Layar Emas, kategori 

pemeran utama wanita terfavorit yang diterima oleh Revalina S Temat. Film 

Perempuan Berkalung Sorban juga menjadi Pemenang di Festival Film 

Indonesia dan mendapatkan penghargaan Piala Citra pemeran pendukung 

pria terbaik yang diterima oleh Reza Rahadian. Selain itu peneliti tertarik 

memilih film Perempuan Berkalung Sorban karena sutradara film tersebut 

mempunyai banyak pengalaman tentang dunia perfilmman.  

Menurut sang sutradara film perempuan berkalung sorban adalah 

film yang ingin ditujukan kepada kaum perempuan sebagai tanda minta 

maafnya karena film sebelumnya yang berjudul Ayat-Ayat Cinta telah 

mengecewakan banyak sekali kaum perempuan karena film sebelumnya 

sangat berpihak kepada poligami. Munculnya film Perempuan Berkalung 

Sorban ini sutrada ingin menjelaskan kembali bahwasannya kedudukan 

perempuan dan laki-laki sejajar. Manusia hanya dibedakan dari tingkat 

keimanannya, bukan dari jenis kelaminnya. Dari penjelasan diatas sangat 
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jelas bahwasannya sutrada ingin mengambarkan bagaimana gerakan 

feminisme yang dilakukan oleh perempuan. 

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa sutradara menganut 

feminisme liberal dimana dasar pemikirannya ialah laki-laki dan perempuan 

diciptakan sama dan serasi, semestinya sudah jelas tidak ada perbedaan 

antara satu sama lain. Secara ontologis keduanya sama, hak laki-laki dengan 

sendirinya akan menjadi hak perempuan. Meskipun disebut liberal, 

kelompok tersebut tetap menolak adanya persamaan secara menyeluruh 

antara laki-laki dan perempuan terutama erat kaitannya dengan fungsi 

reproduksi dimana fungsi reproduksi sendiri perlu mempunyai pembedaan 

(distinction) antara laki-laki dan perempuan. Kelompok ini merupakan yang 

paling moderat. Perubahan yang diinginkan tidak selalu berupa perubahan 

struktural secara menyeluruh, tetapi cukup melibatkan perempuan didalam 

berbagai peran contohnya dalam sosial, ekonomi maupun politik.  

Film ini mencoba menceritakan bahwa didalam agama perempuan 

memiliki banyak sekali peraturan-peraturan dimana perempuan tidak boleh 

melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki, disini 

perempuan benar-benar dituntut untuk mengikuti peraturan yang berlaku 

didalam sebuah pesantren. Perempuan tidak bisa menyampaikan aspirasinya 

sama sekali sehingga perempuan tidak bisa memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang ada pada laki-laki. 

Baru beberapa minggu setelah peluncuran perdananya pada tahun 

2009 film Perempuan Berkalung Sorban mampu menarik perhatian lebih 
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dari 500 ribu penonton selain itu film ini mampu menarik Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Meutia Hatta menonton film tersebut 

bersama dengan para aktivis perempuan. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik memilih film 

Perempuan Berkalung Sorban karena didalam film tersebut memiliki 

beberapa pesan tersirat yang tidak bisa dipahami oleh semua orang, ada 

beberapa scene dimana didalam film tersebut menunjukkan beberapa gerak-

gerik yang berbeda yang dapat ditangkap oleh pengeihatan peneliti. Peneliti 

ingin  memahami lebih dalam mengenai film yang diteliti dan mencoba 

menjelaskan sesuatu yang tersirat didalam film tersebut, diharapkan dari 

penelitian ini masyarakat lainnya lebih memahami arti dari feminisme yang 

ada pada film Perempuan Berkalung Sorban.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah ini adalah bagaimana representasi feminisme pada film 

Perempuan Berkalung Sorban? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini untuk mengetahui representasi feminisme di Jawa pada film 

Perempuan Berkalung Sorban. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis

diantaranya untuk refrensi atau rujukan pada Ilmu Komunikasi dalam

kajian komunikasi massa dan feminisme.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat

untuk mengetahui apa itu feminisme dan diharapkan dapat

menumbuhkan rasa kesadaran tentang betapa pentingnya gerakan

feminisme serta menjadi refrensi agar gerakan feminisme bisa

berkembang.


