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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Representasi 

2.1.1 Definisi Representasi 

Konsep representasi telah menduduki tempat baru dan penting 

dalam studi budaya. Representasi artinya menghubungkan makna dan 

bahasa dengan budaya. Makna terdiri dari sesuatu yang ada/terlihat dengan 

peta konseptual/pikiran, kemudian diterjemahkan melalui bahasa. 

Representasi adalah bagian penting dari proses dimana makna dihasilkan 

dan dipertukarkan antara anggota suatu budaya. Dimana kegiatan tersebut 

melibatkan penggunaan bahasa, tanda-tanda dan gambar yang mewakili 

sesuatu. Merepresentasikan sesuatu artinya menampilkan sesuatu di 

pemikiran melalui deskripsi ataupun imajinasi

6

Hall membagi representasi menjadi 2 pengertian, pertama dalah 

representasi mental, yang mana merupakan konsep yang ada di kepala 

seseorang atau disebut juga peta konseptual. Representasi mental 

membentuk sesuatu yang bersifat abstrak. Makna tergantung pada sistem 

konsep dan gambar yang terbentuk dalam pikiran seseorang yang dapat 

mewakili dunia, memungkinkan untuk merujuk hal-hal baik didalam 

maupun diluar kepala. Cukup sederhana untuk melihat bagaimana 

6Joane Priskila Kosakoy, Representasi Perempuan Dalam Film Star Wars VII : The Force Awakens. 

Vol.04, No.01, 2016,  
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seseorang dapat membentuk konsep untuk hal-hal yang dapat dirasakan atau 

benda-benda material seperti meja dan kursi. Di sisi lain, ada konsep yang 

terbentuk agak tidak jelas dan abstrak, yang tidak dapat dilihat, disentuh dan 

dirasakan. Misalnya kematian, perdamaian, persahabatan atau cinta. Kedua, 

representasi bahasa, merupakan peranan penting dalam konstruksi makna. 

Representasi abstrak yang ada di kepala manusia harus dijelaskan melalui 

kata-kata yang lazim, agar bisa dihubungkan konsep-konsep dan ide-ide 

tentang suatu tanda dan simbol tertentu. Bahasa dalam hal ini diartikan 

meluas dan inklunsif. Dalam sistem penulisan atau sistem lisan berbahasa 

keduanya bersifat bahasa. Bahasa juga mencakup sesuatu yang tidak 

linguistik seperti ekspresi wajah, gerakan7 

Marcel Danesi mendefinisikan representasi sebagai proses 

perekaman gagasan, pengetahuan atau pesan secara fisik. Representasi 

adalah penggunaan tanda-tanda untuk sesuatu yang diserap indera, 

dibayangkan dan dirasakan dalam bentuk fisik. Representasi merupakan 

penggunaan tanda untuk menghubungkan atau menggambarkan sesuatu, 

sedangkan tanda adalah segala sesuatu yang merepresentasikan sesuatu8. 

Dalam bukunya yang berjudul Messages, Signs and Meanings dijelaskan 

juga bahwa kemampuan otak untuk memproduksi dan memahami tanda-

                                                             
7Stuart Hall. Representation : Cultural Representations and Signifying Practices(London : SAGE 

Publications, 1997), hlm 3-4 
8Sri Hermawati Dwi Arini dkk, Karakter Musik Etnik dan Representasi Identitas Musik Etnik. Vol.25, 

No.2, 2015 hlm 179 



 

 9 

tanda disebut semiosis, sedangkan aktivitas pengetahuan untuk 

dilaksanakan manusia disebut representasi9 

Ferdinand d Saussuremenjelaskan representasi dan cara model 

bahasanya melalui kajian semiotik. Representasi menurut Saussure, 

produksi makna bergantung pada bahasa. Bahasa adalah sistem tanda, 

bahasa dapat berupa kata-kata tertulis, gambar, lukisan, foto, dll. Benda-

benda material dapat berfungsi sebagai tanda yang akan 

mengkomunikasikan makna. Saussure menganalisis tanda tersebut menjadi 

dua elemen. Pertama, penanda sebagai bentuk nyata dan bagian dari sistem 

bahasa. Kedua, gagasan atau konsep didalam pikiran seseorang terhadap 

apa yang ditandakan. Tanda adalah penyatuan bentuk yang ditandai 

(penanda) dan sebuah ide yang ditandai (konsep)10. 

Konsep dan pengertian representasi menurut Stuart Hall, Marcel 

Danesi dan Saussure, ternyata saling berhubungan dan membentuk suatu 

rantai jaringan. Makna merupakan hasil dari bahasa, dimana bahasa 

merupakan bagian dari tanda. Tanda terdiri dari penanda dan konsep (yang 

ditandakan). Bahasa dalam perwujudannya digunakan untuk menjelaskan 

konsep yang ada didalam pikiran seseorang, karena konsep yang ada 

didalam pikiran seseorang bersifat abstrak. Bahasa disebut juga tanda, maka 

dari itu bahasa bukan saja kata-kata, melainkan dapat berupa gerakan dan 

ekspresi wajah. Stuart Hall menjelaskan bahwa bahasa diucapkan 

berdasarkan konsep yang ada dipikiran. Konsep yang telah diolah kedalam 

                                                             
9Marcel Danesi.Messages, Signs and Meanings (Toronto : Canadian Scholars' Press Inc, 2004) hlm 

16 
10 Hall, Op. Cit, hlm 16 
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pikiran, harus disampaikan atau dikomunikasikan melalui bahasa. Cara 

merepresentasikan sesuatu dapat bermula dari sesuatu yang sederhana. 

Sebagai contoh, konsep yang ada dipikiran seseorang adalah "pensil", dan 

seseorang telah mengetahui maknanya. Maka, seseorang tidak akan 

mengerti maksud dari "pensil", sebuah alat yang digunakan untuk menulis, 

apabila tidak disampaikan melalui bahasa yang dapat dimengerti orang lain. 

Marcell Danesi mendefinisikan lebih detail tentang bahasa. Menurutnya, 

tanda lah yang akan melengkapi bahasa. Melalui tanda pula, sesuatu yang 

ada didalam pikiran dapat digambarkan dan dijelaskan. Saussure 

menyempurnakan dengan penjelasan bahwa makna bergantung pada 

bahasa. Apa yang dijelaskan melalui bahasa akan mengandung suatu 

makna. Bahasa merupakan bagian dari tanda, dan tanda terdiri dari penanda 

dan konsep (yang ditandakan). Bagan dibawah digunakan untuk 

memudahkan rantai jaringan yang saling berhubungan antar 3 pengertian 

diatas : 
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Gambar  2.1 Hubungan Konsep Representasi Menurut 3 Ahli 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, pendapat sesuai dengan 

rumusan masalah peneliti adalah konsep dari Stuart Hall. Hall membagi 

representasi menjadi dua, yaitu representasi mental dan representasi bahasa. 

Ia berpendapat bahwa peta konseptual yaitu pikiran manusia dapat 

dijelaskan melalui bahasa. Bahasa tidak harus melalui kata-kata, melainkan 

dapat berupa gerakan, mimik dan gambar. 

2.1.2 Jenis Pendekatan Representasi 

Stuart Hall mendefinisikan representasi sebagai "penciptaan makna 

melalui bahasa". Hall (1997) menawarkan 3 pendekatan agar penciptaan 

makna dalam representasi tersebut dapat berjalan11. 

a. Pendekatan Reflektif (Reflective Approach) 

Pendekatan reflektif disebut juga pendekatan mimetik. Kata 

mimetik berasal dari kata mimesis dalam bahasa Yunani yang 

                                                             
11 Hall, Op. Cit,. hlm 10-11 
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artinya tiruan. Pendekatan ini menganggap bahwa makna yang 

terdapat dalam suatu objek, manusia, gagasan atau kejadian dalam 

dunia nyata dan bahasa lah yang berfungsi sebagai cermin yang 

merefleksikan makna sesuangguhnya yang sudah ada. Cermin 

dalam hal ini bermakna tiruan, pendekatan reflektif menekankan 

pada realitas yang sesungguhnya. Dalam pendekatan ini, makna 

bergantung pada objek, orang atau ide yang berasal dari dunia nyata. 

Bahasa berfungsi sebagai cermin, yaitu memantulkan apa yang ada 

didalam dunia nyata. 

Seperti yang telah Hall tunjukkan, tanda-tanda visual 

memiliki hubungan dengan bentuk dan tekstur dari objek yang 

mereka wakili. Tetapi, disebutkan sebelumnya bahwa gambar visual 

dua dimensi dari sebuah "mawar" adalah tanda. Hal tersebut tidak 

boleh disamakan dengan duri dan bunga yang tumbuh di sebuah 

kebun. Ada banyak kata, suara, gambar yang telah dipahami 

sepenuhnya tetapi berwujud fiktif atau fantasi dan merujuk pada 

dunia yang sepenuhnya imajiner. 

b. Pendekatan Intensional (Intentional Approach) 

Pendekatan Intensional menekankan pada pengarang, atau 

orang yang merepresentasikan sesuatu dalam mendefinisikan makna. 

Pendekatan ini memandang bahwa pengarang menggunakan bahasa 

untuk mengkomunikasikan sesuatu berdasarkan cara pandangnya. 

Pengarang dianggap memberikan sesuatu yang unik kedalam dunia 

melalui bahasa pada setiap pengertiannya. 
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Jenis pendekatan ini bersifat disengaja. Sebagai individu, 

menggunakan bahasa untuk menyampaikan atau 

mengkomunikasikan hal-hal yang khusus atau unik kepada 

seseorang, merupakan suatu cara melihat dunia. Pada dasarnya, 

esensi bahasa adalah komunikasi, dan pada gilirannya tergantung 

pada konvensi linguistik bersama dan kode bersama. Bahasa tidak 

bisa sepenuhnya menjadi milik pribadi. Bagaimanapun makna 

pribadi yang ditafsirkan, tetaplah harus masuk kedalam sebuah 

aturan, kode dan konvensi bahasa untuk dibagikan dan dipahami. Hal 

ini menandakan bahwa pikiran pribadi harus bernegoisasi dengan 

semua makna lain untuk kata-kata atau gambar yang telah disimpan 

dalam bahasa yang akan memunculkan suatu tindakan. 

c. Pendekatan Konstruksionis (Constructionist Approach) 

Pendekatan ini menjelaskan bahwa seseorang yang 

mempergunakan makna melalui bahasa. Pendekatan ini membahas 

tentang hubungan yang kompleks antara benda-benda, konsep dan 

bahasa. Oleh karena itu, konsep (dalam pikiran) dan bahasamenjadi 

elemen penting dalam mengkonstruksi makna. Jika dilihat dari 

pendekatan semiotik, perbedaan representasinya lebih menekankan 

pada bagaimana kata berfungsi sebagai tanda didalam bahasa. 

Sedangkan didalam budaya, makna tergantung pada unsur-unsur 

yang lebih luas, pada seluruh diskursus melalui produksi teks yang 

menempatkan representasi sebagai sumber produksi ilmu dalam 

suatu masyarakat. 
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Menurut Focault seorang filsuf, diskursus dimaknai sebagai 

sebuah sistem berfikir, ide-ide dan gambaran yang membangun 

konsep suatu kultur/budaya. Focault menekankan pentingnya 

diskursus dalam penciptaan makna bahwa tidak satupun hadir diluar 

diskursus, karena tidak ada yang bermakna diluar diskursus12. 

Hall menyebutkan bahwa pendekatan ini berfungsi untuk 

mengenali publik, karakter sosial dan bahasa. Sistem representasi 

dari representasi konstruksionis ini meliputi suara, gambar, cahaya, 

atau coretan-coretan yang dibuat seseorang. Makna yang dihasilkan 

tidak tergantung pada kualitas material tanda, tetapi cenderung pada 

fungsi simbolik13. 

Berdasarkan pendekatan representasi menurut Stuart hall diatas, 

pendekatan yang sesuai dengan rumusan masalah peneliti adalah 

pendekatan intensional. Pendekatan ini bersifat sengaja, dan cocok jika 

dikaitkan dengan bahasan peneliti yang membahas mengenai photo story 

fine art. Dimana, pendekatan ini menyampaikan sesuatu hal yang unik untuk 

disampaikan kepada masyarakat. Bahasa dalam hal ini tetap masuk kedalam 

sebuah aturan yang tetap dapat dipahami. 

2.1.3 Representasi dalam Realitas Sosial 

Menurut Chris Barker, salah satu pendiri cultural studies 

menyebutkan bahwa representasi merupakan kajian utama dalam cultural 

                                                             
12Essy Syam,"Representasi Perempuan Dalam Masyarakat Patriakhal Yang Tergambar Dalam 

Antigone Karya Sophocles". Vol.10, No.1, 2013 hlm 4-5 
13 Gita Aprinta E.B, "Kajian Media Massa : Representasi Girl Power Wanita Modern Dalam Media 
Online". Vol.2, No.2, 2011 hlm 17 
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studies. Menurut Hall,budaya adalah tentang makna-makna yang dibagi. 

Bahasa dalam konsep budaya menjadi penting, karena melalui bahasa lah 

budaya menjadi lebih bermakna (make sense of things). Melalui bahasa 

juga, makna dapat dipertukarkan dari agen masyarakat satu, keagen 

masyarakat lainnya. Bahasa bersifat representasional, karena itu bahasa 

mampu mengkonstruksi makna14. 

Moscovici menjelaskan hubungan antara representasi dengan 

komunikasi. Menurutnya, representasi sosial merupakan sistem nilai, ide 

dan praktik yang mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama untuk membentuk 

suatu tatanan yang akan memungkinkan individu untuk menyesuaikan diri 

kedalam dunia materi dan sosial. Fungsi kedua, untuk memungkinkan 

komunikasi dilakukan diantara anggota komunitas yang saling bertukar 

kode untuk membagi secara jelas berbagai aspek dunia dan sejarah individu 

mereka15. 

Hall menyebutkan bahwa representasi adalah salah satu praktik 

penting dalam memproduksi budaya. Konsep kebudayaan bersifat luas, 

didalamnya juga menyangkut mengenai 'pengalaman berbagi'. Seseorang 

merasa menjadi bagian dari sebuah kebudayaan yang sama dengan orang 

yang lain, tidak hanya melalui tempat tinggalnya yang sama juga. Seseorang 

dikatakan berasal dari kebudayaan yang sama jika manusia yang 

didalamnya tersebut membagi pengalaman yang sama, kode-kode yang 

sama, berbicara dengan bahasa yang sama dan saling membagi konsep-

                                                             
14 Hall, Op. Cit hlm 3 
15 Caroline Howarth. "Representations, Identity and Resistance in Communication" (London : 
Palgrave Macmillan, 2011) hlm 7 
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konsep yang sama. Hanya dengan cara inilah makna dapat dipertukarkan 

secara efektif diantara orang-orang16. 

Ketiga pengertian representasi diatas mempunyai fungsi dalam 

komunikasi dan masyarakat. Chris barker memposisikan bahasa sebagai 

alat yang berfungsi untuk memperjelas budaya. Bahasa menjadi penting 

dalam sebuat tatanan masyarakat. Berkat bahasa lah makna dapat tercipta 

dan dijadikan pertukaran alat dalam agen masyarakat. Dalam penjelasan 

representasi dalam realitas sosial ini, peneliti mencoba menggali bagaimana 

representasi ditempatkan dalam sebuah kehidupan. Representasi berfungsi 

untuk membentuk tatanan yang memungkinkan manusia menyesuaikan diri 

kedalam dunia sosial. Moscovici hendak menyampaikan bahwa 

representasi berfungsi sebagai alat pemersatu individu satuke individu 

lainnya. Representasi pula yang menyatukan berbagai komunitas untuk 

saling bertukar kode dan membagikan pengalaman mereka. Stuart Hall dan 

Chris Barker menjelaskan pendapat yang sama. Bahwa representasi 

berkaitan erat dengan budaya. Budaya sebagai tempat untuk bertukar kode 

dan menyampaikan pengalaman yang sama antara individu. 

2.2 Perempuan dan Feminisme 

2.2.1 Definisi Perempuan 

Perempuan dan wanita mempunyai konotasi yang berbeda. Kata 

"wanita" dalam bahasa sansekerta berasal dari kata wan yang memiliki arti 

nafsu. Artinya, wanita merupakan objek nafsu dan dipenuhi nafsu atau seks. 

                                                             
16 Hall, Op. Cit hlm 4 
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Sedangkan perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. 

Artinya, perempuan memiliki arti yang lebih pantas ketimbang wanita17. 

Perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, 

mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak 

menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya18. Definisi perempuan 

secara biologis, perempuan lebih kecil dari laki-laki, kekuatan laki-laki 

lebih besar daripada perempuan, dan perempuan mempunyai suara lebih 

kecil dibandingkan laki-laki. Perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir 

pada umunya diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh 

adat istiadat, sistem sosial-ekonomi serta pengaruh pendidikan. 

Dalam teori Yunani kuno seorang filsuf yahudi bernama Philo (30 

SM – 45 M) yang menggabungkan ide status kekurangan dan kelemahan 

perempuan dengan dogma teologi Yahudi. Teologi Yahudi menganggap 

bahwa perempuan merupakan sumber dari segala kejahatan. Perempuan 

dikenal memiliki tubuh yang dipenuhi dengan emosi, mudah berubah dan 

tidak stabil. Di sisi lain, laki-laki adalah sebuah simbol pikiran dan aspek 

jiwa intelektual yang tinggi. Laki-laki merupakan situs, sedangkan 

perempuan adalah anima19. 

Ditinjau melalui perkembangan budaya, konsep bahwa perempuan 

bertanggung jawab atas pekerjaan rumah dan laki-laki bertanggung jawab 

atas pekerjaan mencari nafkah berakar kuat dalam adat istiadat yang 

terkadang membelenggu untuk menghambat seseorang. Perempuan 

                                                             
17Anshori, M.Afif. "Perempuan : Perspektif Filsafat, Tasawuf dan Fiqih".Vol.10 No.01, 2015 hlm 2 
18 Gabriel Lamhot Yordani, Skripsi: "Kemampuan Adaptasi Perempuan yang Mengalami 
Kekerasan Dalam Pacaran" (Sumatera Utara : USU, 2016) 
19 Agus Purnomo, "Teori Peran Laki-Laki dan Perempuan" Vol.01,No.02, 2011 hlm 4 
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diposisikan sebagai kaum yang lemah, dan harus mengalah dalam hal 

pekerjaan20. 

Perempuan merupakan definisi yang paling tinggi nilainya 

dibandingkan dengan wanita. Wanita dikenal sebagai perempuan dewasa 

dan konotasi yang negatif. Perempuan dikenal mempunyai fisik yang lebih 

kecil dibandingkan dengan laki-laki. Purnomo menjelaskan definisi 

perempuan berdasarkan teologi Yahudi, menurutnya perempuan adalah 

makhluk yang emosi dan tidak konsisten. Perempuan merupakan anima, 

anima adalah sifat perempuan yang hadir dalam bawah sadar pria. Sebagai 

contoh, pria menganggap perempuan adalah seseorang yang penuh 

perasaan, keibuan, dan sopan, namun sebaliknya dalam sisi negatif, 

perempuan dianggap sebagai penyihir, atau pelacur. Pendapat Purnomo 

mengacu pada budaya patriaki yang memang sudah ada sejak zaman 

dahulu, dan budaya tersebut terbentuk dengan adanya kebudayaan. 

Pendapat Purnomo didukung oleh Sukesi yang mengatakan bahwa 

perempuan memang terbelenggu dalam adat istiadat, sehingga membuatnya 

terhambat melakukan aktivitas di dunia luar. 

2.2.2 Perempuan dan Ideologi Gender 

Menurut Kroska, ideologi gender diartikan sebagai serangkaian 

sikap dan keyakinan mengenai peran gender yang tepat, hak dan tanggung 

jawab perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Ia berkisar melalui 

ideologi gender tradisional yang menekankan nilai peran khusus untuk 

                                                             
20 Dwi Edi Wibowo, "Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender" Vol.03, No.01, 2011 hlm 
356 
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perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki memenuhi peran keluarga 

melalui kegiatan mencari nafkah dan perempuan berperan sebagai pengasuh 

dalam rumah tangga21. 

Philips menjelaskan lebih dalam lagi mengenai ideologi gender 

dibagian Amerika dan Eropa. Gerakan Pembebasan Perempuan atau The 

Women's Liberation Movementpada akhir 1960-an dan 1970-an, yang 

dimulai di Amerika Serikat kemudian menyebar ke Eropa menjadi stimulus 

penting dalam penelitian lintas budaya tentang ideologi gender. Pada studi 

politiknya yang terbentuk, ideologi gender adalah pandangan bahwa 

perempuan tidak sama dengan laki-laki dalam masyarakat Amerika. 

Perempuan tidak memiliki kontrol yang sama atas kehidupan mereka 

sendiri dan kehidupan orang lain seperti yang dimiliki laki-laki. Perempuan 

didominasi oleh laki-laki dalam kehidupan keluarga mereka, di tempat kerja 

dan dunia sosial, terutama dalam agama dan politik. Dominasi ini didukung 

oleh ideologi gender patriakal yang memberikan pembenaran bagi dominasi 

laki-laki lebih tinggi terhadap perempuan. Istilah "patriakal" digunakan 

untuk merujuk pada ideologi yang menegaskan bahwa pria harus 

mendominasi wanita, memiliki otoritas atas mereka, dan mengatur apa yang 

harus mereka lakukan. Ideologi gender memainkan peran yang kuat dalam 

membentuk kehidupan perempuan22. 

Syam melanjutkan pernyataan dari Philip diatas, bahwa ideologi 

gender menjadi awal permulaan munculkan budaya patriaki. Patriaki 

                                                             
21 Arnstein Aassve, dkk, "What is your Couple Type? Gender Ideology, Housework-sharing, and 
Babies" Vol.32, No.30, 2015 hlm 839 
22 Susan U. Philip, "The Power of Gender Ideologies in Discouse" (Blackwell Publishing Ltd., 2008) 
hlm 254 
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dipahami sebagai ideologi yang menempatkan laki-laki menjadi pemegang 

kekuasaan tertinggi dibandingkan perempuan. Patriaki berasal dari kata 

patri-arkat yang artinya struktur yang menempatkan laki-laki, sebagai 

penguasa tunggal. Budaya patriaki menjadi budaya yang dibangun atas 

dasar struktur dominasi dan subordinasi yang membangun suatu hirarki 

dimana laki-laki dan pandangan mengenai laki-laki menjadi suatu norma23. 

Menurut Saptari dan Holznermelalui bukunya yang berjudul 

Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial : Sebuah Pengantar Studi 

Perempuandalam Yulianeta (2014), menjelaskan bahwa ideologi gender 

memang banyak mempengaruhi tingkah laku perempuan, dan hubungan 

sosial antara laki-laki dan perempuan. Melalui mekanisme-mekanisme 

tertentu, ideologi tersebut dapat diposisikan secara dominan dalam sebuah 

tatanan masyarakat24. 

Dalam sejarah perbedaan gender (gender differences) antara laki-

laki dan perempuan melewati proses yang sangat panjang. Terbentuknya 

perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, diantaranya 

bentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial 

melalui ajaran agama maupun negara. Berdasarkan proses panjang tersebut, 

sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, 

seolah sesuatu yang bersifat biologis tidak dapat dirubah lagi, sehingga 

perbedaan-perbedaan tersebut dapat dianggap dan dipahami sebagai kodrat 

laki-laki dan perempuan. Misalnya, pada zaman dahulu perempuan 

                                                             
23 Essy Syam, Loc. Cit, hlm 3  
24 Yulianeta, Hegemoni Ideologi Gender dalam Novel Era Reformasi, Vol.07, No.02, 2014 
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dianggap lebih kuat daripada laki-laki karena menjadi penopang hidup 

dalam sebuah keluarga. Tetapi pada zaman yang lain, laki-laki dipandang 

lebih kuat daripada perempuan. Perubahan juga bisa terjadi melalui kelas-

kelas yang terdapat dalam masyarakat25. 

Melacak dan mengetahui bagaimana permasalahan superior kaum 

laki-laki, dapat diketahui bermula pada zaman Pra-aksara dalam periode 

berburu dan meramu. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan 

sangat berbeda. Laki-laki bertugas sebagai pemburu dan perempuan 

bertugas sebagai meramu (mengumpulkan makanan). Hal tersebut 

memunculkan konsep The Man Hunter yang disampaikan oleh Washburn 

dan Lancaster. Konsep ini ditulis dalam Hadriana Mahaeni Muthe (2003)26. 

Konsep tersebut mempersepsikan label bahwa laki-laki memiliki postur 

tubuh yang kekar dan kuat, bersifat agresif dan rasional. Sedangkan 

perempuan dilabelkan sebagai kaum yang lemah, emosional, memerlukan 

perlindungan, kurang inisiatif dan lebih pasif27. 

Perbedaan kebudayaan yang berakibat terhadap perbedaan peran 

laki-laki dan perempuan, seperti laki-laki lebih dominan bekerja di lapangan 

sedangkan perempuan dominan dalam rumah tangga. Dapat dikatakan 

bahwa pembagian tugas kerja tersebut tidaklah bergantung pada jenis 

kelamin, melainkan peran laki-laki dan perempuan adalah sebuah khas dari 

setiap kebudayaan. Gender tidak hanya berbeda antara kebudayaan yang 

berbeda, melainkan gender berbeda dari kebudayaan yang sama. Pada 

                                                             
25 Rosdalia Bukido, Dikotomi Gender, Al-Syir'ah Vol.04, No.02 
26 Maely Armiyati, Perempuan Berjuang Bukan Menantang : Studi Gerakan Perempuan Indonesia 
Menuju Kesetaraan  
27Ibid 
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dasarnya, kebudayaan bukan sesuatu yang bersifat statis, budaya 

berkembang dan berjalan sesuai dengan berlakunya waktu. Melalui 

perkembangan yang ada di masyakarat, peran yang dijalani oleh laki-laki 

dan perempuan tidak lagi tergantung kepada kebudayaan, tetapi juga 

ideologi yang dominan pada masa tersebut dan faktor-faktor sosial, 

ekonomi dan politik28. 

Berdasarkan pendapat menurut beberapa ahli diatas, ideologi gender 

dicondongkan kepada perempuan. Bahwasanya perempuan memiliki posisi 

dibawah laki-laki, dalam hal sosial, politik dan budaya. Secara umum, kaum 

lelaki dipandang lebih tinggi dibandingkan perempuan, laki-laki dipercaya 

mempunyai kekuatan yang lebih besar dan mampu menopang tanggung 

jawab didalam rumah tangga maupun negara. Sedangkan perempuan lebih 

dikesampingkan, karena dianggap lebih pantas mengurus pekerjaan rumah 

dan mengurus anak. Keadaan tersebut telah menjadi peran perempuan 

sebagai stereotip dan sempit. Hal tersebut dapat berlaku dalam kurun waktu 

yang sangat lama karena didukung dengan sistem kepercayaan gender. 

Kroska berpendapat mengenai posisi laki-laki dan perempuan dalam 

masyakat dengan tidak memihak manapun. Baginya, laki-laki dan 

perempuan memang memiliki posisi yang berbeda. Pendapat Philip lebih 

memperlihatkan mengenai posisi perempuan dan laki-laki yang jelas 

berbeda. Kehidupan perempuan didominasi oleh laki-laki dalam berbagai 

bidang, sekalipun dalam rumah tangga. Dominasi ini memunculkan 

pembenaran tentang munculnya budaya patriaki. Syam melanjutkan 

                                                             
28 Purnomo, Loc. Cit, hlm 11 
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pernyataan Philip bahwa ideologi gender adalah permulaan munculnya 

budaya patriaki. Posisi tersebut menimbulkan pernyataan bahwa laki-laki 

mempunyai tanggung jawab lebih besar daripada perempuan. Ideologi 

gender memang banyak membahas tentang posisi perempuan yang berada 

dibawah laki-laki. Posisi ini sudah berlangsung sangat lama. Sesuai dengan 

pernyataan Bukido, bahwa perbedaan gender ini dibentuk melewati proses 

yang cukup lama. Disebabkan kurun waktu yang cukup lama tersebut, 

manusia menganggap bahwa perbedaan tersebut merupakan kodrat. 

Purnomo menambahkan pendapat yang dicocokkan dengan masa sekarang, 

bahwa perbedaan gender akan terus mengikuti dengan perubahan budaya. 

Dimana laki-laki dan perempuan akan terus berganti posisi yang berbeda 

mengikuti perkembangan budaya yang ada. Jadi, kebudayaan bukanlah 

sebuah faktor besar yang akan mengikat peran laki-laki dan perempuan 

dalam masyarakat, melainkan pergerakan kebudayaanlah yang akan 

membawa arus perubahan terhadap peran gender. 

2.2.3 Perempuan dan Gerakan Feminisme 

Feminisme berasal dari bahasa latin femina yang mempunyai arti 

"memiliki kualitas perempuan". Kata feminisme dicetuskan pertama kali 

oleh aktivis sosialis, Charles Fourier pada tahun 1837. Istilah ini kemudian 

digunakan untuk menuntut persamaan hak-hak perempuan dan menjadi 

gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Feminisme muncul 

dikarenakan ada perlakuan yang salah dalam memposisikan perempuan 

sebagaimana mestinya. Pada awal perjuangannya, para feminis mempunyai 

kendala, dimana perempuan masih sangat terikat dengan tradisi dan nilai-
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nilai budaya yang sangat kuat. Nilai-nilai tersebut mewajibkan perempuan 

untuk menjaga kemurnian, menjadikannya pasif, mengurus rumah tangga 

dan pasrah29. 

Menurut Fraisse, istilah "feminis" pertama kali digunakan pada 

tahun 1871 dalam sebuah teks kedokteran di Perancis untuk 

menggambarkan penghentian perkembangan organ tubuh dan karakteristik 

seksual pasien di Amerika Serikat yang dianggap menderita "feminisasi" 

dalam tubuh mereka. Istilah tersebut kemudian digunakan oleh Alexandre 

Dumas, seorang penulis, republikan dan anti-feminis, yang mencantumkan 

istilah tersebut dalam sebuah pamflet berjudul I'homme Femme. Pamflet 

tersebut menerangkan tentang perzinahan dan para wanita yang berperilaku 

maskulin30. 

Meskipun dalam terminologi medis istilah feminisme digunakan 

untuk menandakan feminisasi laki-laki, dalam politik istilah "feminisme" 

digunakan untuk menggambarkan perilaku virilisasi atausifat maskulin 

pada perempuan yang berlebihan. Jenis kelamin ini jelas ditakuti pada abad 

ke 19, dan dapat dikatakan bahwa itu masih hadir dan dimodifikasi dalam 

masyarakat saat ini31.  

Awal muncul dan berkembangnya gerakan feminisme ini terjadi 

pada lahirnya zaman Renaissance atau zaman pencerahan di Eropa. Gerakan 

ini lahir di negara Italia. Pada masa itu, perempuan ditempatkan sebagai 

manusia yang perlu dihargai. Tidak hanya perempuan, kaum laki-laki dan 

                                                             
29 Essy Syam, Loc. Cit, hlm 7 
30 Jane Freedman, Concepts in the Social Science : Feminism (Buckingham : Open University Press, 
2001) hlm 2 
31Ibid 
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perempuan bebas untuk menggunakan akal budinya untuk berkontribusi 

dalam kebudayaan Renaissence pada masa itu. Setelah revolusi Amerika 

pada tahun 1776 dan revolusi Perancis pada tahun 1792, muncullah sebuah 

pemikiran bahwa posisi perempuan kurang beruntung daripada laki-laki 

dalam kehidupan. Pada saat itu, nasib perempuan tidak seberuntung laki-

laki, dalam sistem pendidikan, berpolitik hingga hak milik yang dirampas. 

Kedudukan perempuan tidaklah mudah dihadapan hukum. Menurut 

mereka, keadaan seperti ini disebabkan karena kaum perempuan masih 

belum bisa membaca, tidak mempunyai keahlian, sehingga mereka sangat 

mudah untuk ditindas. Gerakan ini dipelopori oleh Lady Mary Wortley 

Montagu dan Marquit de Condooret. Pada masa gerakan feminisme 

gelombang pertama ini, mereka lebih mengedepankan perubahan sistem 

sosial yang memperbolehkan perempuan untuk mengikuti pemilu. Pada 

tahun 1785, perkumpulan masyarakat ilmiah yang beranggotakan 

perempuan didirikan di Middleburg, Belanda32. 

Dalam sejarah awal mula pergerakan feminis kaum perempuan, 

pada tahun 1840-an gerakan hak-hak perempuan mulai muncul di Amerika 

Serikat melalui Konverensi Seneca Falls pada tahun 1848 dan Hasil 

Deklarasi Sentimen yang diklaim untuk wanita tersebut atas prinsip 

kebebasan dan persamaan. Diikuti oleh Elizabeth Cady Stanton dan Susan 

B. Anthony yang mendirikan Asosiasi Hak Pilih Nasional Wanita (National 

Woman Suffrage Association). Pada tahun 1840-an dan seterusnya, muncul 

                                                             
32Yuningsih dkk, "Feminisme dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqy 
dan Kelayakannya". Vol.03, No.01, 2015 
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gerakan hak pilih perempuan di Inggris. Bahkan sebelum muncul gerakan 

hak pilih yang terorganisir, para perempuan telah menulistentang 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam kondisi sosial, para perempuan 

berkampanye untuk mengubahnya. Pada tahun 1792 Mary Wollstonecraft 

telah menerbitkan Pembenaran Hak-Hak Perempuan pada saat yang sama 

di Perancis33. 

Beberapa dampak yang dialami oleh perempuan berkaitan dengan 

gender, dimana keadaan tersebut yang akhirnya menjadikannya kodrat dan 

beberapa posisi perempuan yang dianggap merugikan34 : 

1. Perbedaan dan pembagian gender berkaitan dengan politik terutama 

menyangkut soal proses pengambilan keputusan dan pengendalian 

kekuasaan. 

2. Perbedaan dan pembagian gender melahirkan proses marginalisasi 

perempuan. Marginalisasi merupakan pemutusan hubungan kelompok-

kelompok dengan sebuah lembaga sosial. Proses pemutusan hubungan 

kelompok ini terjadi dalam budaya, birokrasi dan program-program 

pembangunan. 

3. Perbedaan dan pembagian gender juga membentuk stereotip kepada 

perempuan yang berakibat penindasan terhadap mereka. Stereotip 

merupakan suatu bentuk penindasan, yakni pemberian label kepada 

perempuan yang memojokkan. Misalnya, perempuan telah dilabelkan 

                                                             
33 Jane Freedman, Op. Cit, hlm 2 
34 Bukido, Loc. Cit 



 

 27 

sebagai "ibu rumah tangga", jika mereka hendak aktif dalam dunia 

politik, maka hal tersebut dianggap bertentangan dan menyalahiaturan. 

Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa feminisme 

adalah gerakan pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. 

Gerakan feminisme dianggap sebagai usaha pemberontakan kaum 

perempuan untuk mengingkari kodrat atau fitrah perempuan, melawan 

pranata sosial yang ada, dan institusi rumah tangga seperti perkawinan 

paksa dan lain sebagainya. Berdasarkan pandangan yang minim oleh 

sebagian masyarakat tersebut, maka haruslah pandangan ini dapat 

diluruskan. Para pengikut gerakan feminism menjelaskan pada dasarnya 

gerakan ini berakar dari kesadaran para kaum perempuan. Dimana 

perempuan sering berada dalam posisi ditindas dan dieksploitasi, keadaan 

seperti ini menjadi keadaan yang sangat merugikan. Menurut para pengikut 

feminisme keadaan seperti ini harus diakhiri. Gerakan feminisme bukanlah 

suatu upaya pemberontakan terhadap laki-laki, upaya melawan pranata 

sosial seperti perkawinan atau untuk mengingkari kodratnya, melainkan 

suatu usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi perempuan. 

Dalam hal ini, sasaran feminisme bukan hanya sekedar masalah gender, 

melainkan memperjuangkan hak-hak kemanusiaan. Gerakan feminisme 

adalah gerakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan 

struktur sosial yang dianggap tidak adil menuju keadilan bagi kaum laki-

laki dan perempuan35. 

                                                             
35Mansour Fakih, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial" (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) 
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Dalam kehidupan nyata, proses menjadi seorang perempuan 

ditentukan oleh nilai-nlai kultural, bukan melalui hakikatnya. Gerakan dan 

teori feminisme berjuang agar nilai-nilai kultural yang telah melekat dalam 

diri perempuan dapat digantikan dengan keseimbangan yang dinamis antara 

perempuan dan laki-laki. Inti dari tujuan gerakan feminisme adalah untuk 

meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sejajar dengan 

kedudukan dan derajat laki-laki. Berbagai cara dilakukan untuk 

memperoleh derajat yang sama, salah satunya adalah memperoleh hak dan 

perlakuan yang sama, membebaskan perempuan dari ikatan domestik dan 

ikatan keluarga. Kesejajaran yang dimaksud melingkupi aspek ekonomi, 

sosial, budaya, ideologi dan termasuk didalamnya hubungan antara laki-laki 

dan perempuan36. 

Kata feminisme muncul sebagai awal pembahasan tentang 

perempuan. Berawal dari istilah dalam bidang kedokteran yang artinya 

karakteristik seksual pasien, kemudian Charles Fourier menggunakan 

istilah feminisme untuk pertama kalinya. Feminisme muncul berawal dari 

adanya kesalahan dalam memposisikan perempuan. Berdasarkan perbedaan 

gender tersebut, perempuan sering kali mendapatkan posisi merugikan. 

Diantaranya dalam hal pengambilan keputusan dan pengendalian 

kekuasaan, adanya marginalisasi yaitu pemutusan hubungan sebuah 

kelompok dengan lembaga sosial, dan perbedaan gender membentuk 

stereotip yang merugikan perempuan. Pada awal mula pergerakan menuntut 

keadailan dan kesetaraan, Freedman menjelaskan pada tahun 1840-an 

                                                             
36 Agus Wartiningsih, "Feminisme, Budaya dan Agama". Vol.30, No.01, 2014 hlm 80 
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muncul gerakan hak-hak perempuan. Dalam awal pergerakannya, para 

feminis pasti mempunyai kendala, dimana perempuan masih sangat terikat 

dengan tradisi dan nilai-nilai budaya yang sangat kuat. Nilai-nilai tersebut 

mewajibkan perempuan untuk menjaga kemurnian, menjadikannya pasif, 

mengurus rumah tangga dan pasrah. Sebagian masyarakat masih 

beranggapan bahwa gerakan feminisme adalah gerakan pemberontakan. 

Fakih (2010) menyebutkan hal yang masuk akal tentang pandangan 

masyarakat yang dianggap salah. Pada dasarnya, kaum feminis sadar akan 

keadaan ini. Keadaan dimana kaum perempuan sering berada dalam posisi 

yang diitndas dan dieksploitasi. Keadaan tersebut dianggap merugikan dan 

harus segera diakhiri. Setuju dengan pernyataan yang disampaikan Nugroho 

(2008) dalam Wartiningsih, bahwa gerakan feminisme ini merupakan 

sebuah usaha untuk mendapatkan keseimbangan yang dinamis antara laki-

laki dan perempuan. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kedudukan 

perempuan agar sejajar dengan laki-laki, mendapatkan derajat yang sama 

dan memperoleh hak dan perlakuan yang sama pula. Melalui gerakan 

feminisme, perempuan juga ingin menyadarkan laki-laki bahwasanya 

kehidupan perempuan tidak ingin terbelenggu dengan peraturan. 

Perempuan ingin menyadarkan laki-laki akan diskriminasi dan 

ketidakadilan sosial. Bahkan peraturan yang masih sulit untuk dilawan 

adalah kebudayaan yang telah melekat sejak zaman nenek moyang. 

2.2.4 Perempuan Ideal dalam Pergerakan Budaya 

Dalam sebuah budaya, perempuan mempunyai peranan dan 

kedudukan yang dilihat melalui tingkatan harapan sosial, keadaban sosial 
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dan nilai budayanya. Kodrat perempuan digunakan untuk menjelaskan 

bagaimana peranan dan kedudukan perempuan dalam suatu nilai budaya. 

Oleh karena itu, kodrat perempuan merupakan sebuah otoritas. Otoritas ini 

bersifat tidak memihak pada satu orang dan bersifat mempengaruhi, “how 

people choose and how social system develop and change” ,bagaimana 

orang memilih dan bagaimana sistem sosial berkembang. Kodrat 

perempuan ini disebut juga dengan norma karena bersifat mempengaruhi. 

Kodrat perempuan terdiri dari aturan budaya dan perbuatan yang 

menghasilkan berupa pujian atau sanksi37.  

Kodrat juga membahas tentang fisik tubuh perempuan yang melekat 

disetiap individu. Perubahan mengenai bentuk tubuh perempuan yang 

dianggap ideal oleh masyarakat tersebut terus berubah seiring pergerakan 

zaman. Gambaran akan bentuk tubuh perempuan pertama kali ditemukan 

dalam patung-patung Venus, patung dari 23.000 hingga 25.000 tahun yang 

lalu yang ditemukan di benua Eropa. Dalam era Yunani Kuno, Aphrodite 

atau dewi cinta sering digambarkan dengan lekuk tubuh. Sebuah patung 

yang secara umum dianggap mewakili Aphrodite yaitu Venus de Milo. 

Bentuk tubuh ideal kala itu digambarkan dengan payudara kecil dengan 

tubuh membentuk bengkokan dan tubuh yang memanjang38. 

Para pelukis terus menggambar tentang bentuk tubuh perempuan 

ideal. Pada abad ke 17, seorang pelukis bernama Peter Paul Rubens 

                                                             
37 Kusmana, “Menimbang Kodrat Perempuan Antara Nilai Budaya dan Kategori Analisis”, Vol 13, 
No 06, 2014 
38 Jacqueline Howard, “The History of the “Ideal” Woman and Where That Has Left Us” 
https://edition.cnn.com/2018/03/07/health/body-image-history-of-beauty-explainer-
intl/index.html diakses pada 24 Oktober 2018 pukul 10:10 

https://edition.cnn.com/2018/03/07/health/body-image-history-of-beauty-explainer-intl/index.html
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menggambarkan bentuk tubuh perempuan ideal dengan sebutan 

“Rubenesque”, yang artinya bulat dan montok karena ia sering 

menggambarkan perempuan dengan bentuk melengkung. Pada zaman 

tersebut, para perempuan mulai menggunakan korset sebagai alat 

pembentuk tubuh. Korset menjadi pakaian yang populer di kalangan 

perempuan dunia barat dari akhir zaman Renaissance ke abad 20. Korset 

berfungsi untuk menonjolkan pinggang dan menaikkan dadanya39. 

Bentuk badan perempuan ideal mengikuti apa yang dipromosikan 

dalam industri pakaian. Pada tahun 1890-an, seorang seniman asal Amerika, 

Charles Dana Gibson menggambar gambar perempuan dengan bentuk 

tubuh yang jangkung, langsing-kendur namun menggairahkan. Gambar 

tersebut digunakan untuk keperluan majalah dan penggambaran cita-cita 

tubuh feminim ini disebut “Gadis Gibson”. Memasuki tahun 1980-an, 

penekanan tubuh perempuan yang kurus menjadi arus utama, namun ada 

lebih banyak penekanan pada jenis tubuh yang kuat, atletis dan kencang. 

Seorang supermodel klasik bernama Cindy Crawford dan Naomi Campbell 

menjadi salah satu orang yang memperkuat gagasan tentang bentuk tubuh 

tersebut. Penekanan bentuk tubuh yang kurus diperkuat dengan bentuk 

tubuh yang tetap menjaga kesehatan dan bugar40.  

Memasuki awal abad ke-20, penggambaran tubuh perempuan terus 

berkembang. Perempuan digambarkan dengan bentuk tubuh wanita ideal 

yang gemuk dengan detail yang jelas. Pada abad ini ada perubahan yang 
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sangat jelas menuju tubuh yang semakin muda dan semakin baik dari tubuh 

atletis dan ramping41. 

Perkembangan tentang proses perubahan tubuh perempuan ideal 

pada era Yunani Kuno hingga abad ke-20 mengalami proses yang cukup 

banyak. Berawal dari tubuh perempuan ideal yang menonjolkan sisi gemuk 

dan berisi hingga kurus namun tetap menjaga kesehatan dan kebugaran. 

Proses perubahan bentuk tubuh ideal tersebut berawal dari para seniman 

yang menggambar sosok perempuan dengan berbagai bentuk mengikuti 

zamannya. Gambar tersebut kemudian digunakan untuk keperluan mode 

dan majalah. Melalui publikasi tersebut, dunia barat mulai mengikuti dan 

menerapkan apa yang dituliskan media kedalam dirinya. Kepopuleran 

korset menjadi salah satu contoh industry mode mulai membentuk karakter 

dari bentuk tubuh perempuan ideal. Pada zaman Renaissance tersebut, 

korset merupakan sebuah benda yang digunakan untuk menonojolkan 

pinggul dan menaikkan dada, sekaligus  menjadi trend mode pada saat itu. 

2.2.5 Perempuan dalam Peradaban Agama 

Sejarah agama menginformasikan sebelum turunnya Al-Quran, 

banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India dan Cina. Dunia 

mengenal agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha dan Zoroaster. Pada 

masyarakat Yahudi, mereka tidak banyak membahas mengenai hak dan 

kewajiban yang diperuntukkan untuk perempuan. Di kalangan elit, 

perempuan ditempatkan didalam istana, sedangkan untuk perempuan kelas 

bawah, nasib mereka sangat menyedihkan. Banyak perempuan kelas bawah 
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yang diperjualbelikan dan yang sudah berumah tangga, kekuasaan 

sepenuhnya berada di tangan suaminya. Pada puncak peradaban Yunani, 

perempuan digunakan untuk memenuhi selera laki-laki. Nilai kesopanan 

dianggap bukan suatu pelanggaran42. Dalam ajaran Yahudi, perempuan 

disamakan kedudukannya dengan seorang pembantu. Ayah kandungnya 

berhak menjual anak perempuannya jika tidak mempunyai saudara laki-

laki43. 

Pada gerakan agama Kristen yang disampaikan oleh Yesus Kristus, 

peradaban Romawi mulai menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. 

Berbeda dengan peradaban Yahudi, kekuasaan perempuan sepenuhnya 

berada di tangan ayahnya. Setelah ia menikah, maka kekuasaan tersebut 

akan berpindah kepada suaminya. Kekuasaan yang dimaksud mencakup 

tentang mengusir, menganiaya, bahkan membunuh44. Perempuan 

disamakan dengan hewan, kotor dan najis. Seluruh hidupnya akan 

diserahkan dan berkhitmat hanya kepada suami dan Tuhan45. 

Bergerak di abad pertengahan, nasib perempuan masih terus 

dianggap tidak mendapatkan keadilan. Perempuan Eropa kerap dijuluki 

dengan julukan wanita penyihir “Witchcraft” yang artinya bertindak atas 

nafsu bukan melalui rasio. Perempuan dianggap memiliki nafsu yang lebih 

tinggi dari pria, sehingga perempuan kerap kali dikejar lalu dibunuh. Hal 

inilah yang membuat para perempuan Eropa mengalami masa-masa kelam. 

                                                             
42 Abbas, “Perempuan Dalam Pandangan Agama (Studi Gender Dalam Perspektif Islam)” Vol 04, 
No 02, 2012 hlm 191-192 
43 Ibid 
44 Abbas, Loc. Cit, hlm 192 
45 Ulya Kencana, “Wanita Dalam Pandangan Agama dan Bangsa”, Vol 07, No 02, 2012 hlm 92 
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Pada abad ke-16 atau zaman Renaissance inilah, muncul gerakan reformasi 

tokoh-tokoh gereja yang mau membuat perubahan untuk nasib perempuan 

melalui pernikahan dan peranan kaum perempuan. Dalam abad ini pula, 

budaya patriaki masih sangat kental, perempuan dilarang tampil didepan 

umum dan memposisikan perempuan dibawah laki-laki. Maka pada abad 

ke-16 inilah muncul perempuan-perempuan kaum atas yang tidak hanya 

sekedar menggunakan statusnya, namun untuk memperjuangkan posisi 

kaum perempuan46. Dalam zaman ini, kesucian perempuan dijaga penuh 

sebelum menikah. Kesucian kerap kali diidentikkan dengan tata cara 

menjaga sikap, perilaku maupun pikiran perempuan. Jika diartikan dalam 

sudut pandang agama Kristen, kesucian atau kudus adalah sesuatu yang 

tidak kotor, tidak tercemar, bersih dan murni47.  

Nasib perempuan pada masa Arab Jahiliyah tidak jauh berbeda dari 

peradaban besar sebelumnya. Mereka menempatkan kaum perempuan 

sebagai manusia yang hina dan rendah. Orang Arab akan merasa malu 

apabila mereka melahirkan seorang anak perempuan, baginya anak 

perempuan merupakan suatu aib terbesar bagi keluarganya. Maka tak heran 

jika pada zaman tersebut bayi perempuan tersebut akan dikubur hidup-

hidup. Perlakuan yang sama buruknya bagi kaum perempuan yang 

dilakukan oleh kaum laki-laki pada saat itu adalah dijadikannya budak 

                                                             
46 Elfira Maria Susana Kambali, Skripsi. “Peran Perempuan Dalam Gerakan Reformasi Gereja Abad 
Ke-16”. (Salatiga, 2017) hlm 17-18 
47https://www.jw.org/id/ajaran-alkitab/pertanyaan/apa-artinya-kudus-atau-suci/ 
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(pembantu) untuk melacur dan mendapatkan keuntungan dari hasil 

pelacuran tersebut48. 

Jika ditinjau dari beberapa zaman tersebut, perempuan mendapatkan 

posisi yang sangat rendah dan hina. Namun dalam pandangan Islam, Al-

Quran banyak membahas tentang posisi perempuan baik dalam sudut 

pandangan objektif-subjektif dan positif-negatif. Al-Quran telah 

menunjukkan betapa penting dan mulianya kedudukan seorang perempuan. 

Rasullulah SAW bersabda, “Surga berada dibawah telapak kaki ibu”, dapat 

diartikan bahwa perempuan merupakan makhluk yang potensial untuk 

melahirkan kesejahteraan49. Dalam agama Islam, As-Salaamah diartikan 

sebagai suci dan bersih. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa 

menjaga kesucian dan kersihan merupakan sebagian dari iman. Suci dapat 

berasal dari berbagai aspek, dapat dari segi fisik, pikiran dan sikap50. 

Nasib perempuan zaman dahulu tidak jauh berbeda pada zaman 

setelahnya. Peradaban besar Yunani dan Romawi meletakkan perempuan 

dalam posisi yang sangat rendah dan hina. Statusnya tidak dipandang 

didepan hukum dan lingkungan sosial. Berganti dalam zaman Renaissance, 

budaya patriaki sangat mengikat pergerakan perempuan, nasibnya masih 

sama yaitu dikekang dan menjadi stereotip bahwa tugas perempuan hanya 

didalam rumah dan mengurus anak. Pada zaman Renaissance tersebut 

kemudian muncul tokoh-tokoh yang membela atas hak perempuan dalam 

dunia sosial, sehingga muncullah gerakan feminisme. Arab jahiliyah 

                                                             
48 Fika Maghfiroh, Skripsi. “Wawasan Al-Quran Tentang Perempuan (Kajian Tafsir Maudlu’i)”. 
(Tulungagung : Institut Agama Islam Negeri Tulungagung) 
49 Kencana, Ulya Loc. Cit hlm 88 
50 Misbahuddin Jamal, “Konsep Al-Islam dalam Al-Quran”, Vol 11, No 02, 2011 hlm 288 
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meletakkan perempuan sebagai budak atau pembantu. Mereka membunuh 

bayi perempuan yang baru lahir dengan cara menguburnya hidup-hidup 

untuk menghilangkan aib buruk atas kelahiran putri mereka. Berbeda dalam 

pandangan agama Islam, perempuan diletakkan ditempat yang sangat mulia. 

Rasullulah SAW menyebutnya dengan “Surga berada dibawah telapak kaki 

ibu”. Seiring berkembangnya zaman, nasib perempuan terus berubah. 

Proses dalam perubahan tersebut pun tidak mudah dan pergerakan untuk 

mengubahnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Perubahan nasib 

perempuan mulai berubah pada zaman Renaissance atas keberanian tokoh-

tokoh perempuan yang berani menyuarakan tentang keadilan hak dan 

kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan sosial. 

2.2.6 Perempuan Zaman Renaissance 

Renaissance diartikan sebagai zaman "kelahiran kembali" dari 

budaya, sastra, seni di Eropa Barat. Zaman Renaissance menggabungkan 

antara seni kuno dan teks klasik (Yunani dan Romawi) dengan nilai-nilai 

abad pertengahan katolik dan kontemporer dengan prinsip humanisme. 

Humanisme adalah proses pembentukan manusia yang bersifat otonom, 

rasional, bebas, bertanggung jawab, sehat fisik dan spiritual. Zaman 

Renaissance merupakan zaman diantara zaman pertengahan dan zaman 

modern, yang disebut juga zaman peralihan. Zaman ini berlangsung pada 

abad ke 14 hingga 16, berawal di Florence, Italia51. 

                                                             
51 The Saylor Foundation, "Women from the Renaissance to the Enlightement" diakses dari 
https://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/10/HIST201-8.2.3-
WomenRenaissancetoEnlightenment-FINAL1.pdf, pada 28 Juli 2018 pukul 13:40 hlm 1 

https://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/10/HIST201-8.2.3-WomenRenaissancetoEnlightenment-FINAL1.pdf
https://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/10/HIST201-8.2.3-WomenRenaissancetoEnlightenment-FINAL1.pdf


 

 37 

Status perempuan dalam sejarah Barat dikenal sangat ditindas dan 

dibatasi. Selama ribuan tahun, perempuan diberi batasan pada peran gender 

tradisional, yang memaksa mereka untuk tetap tinggal di lingkungan 

domestik. Peran perempuan sebagai seorang anak perempuan, istri atau ibu 

dianggap fungsi paling signifiikan dalam sebuah masyarakat. Melalui kelas 

masyarakat, sistem patriaki berkembang sebagai cara utama mengatur 

perilaku perempuan dan mempertahankan kontrol sosial. Tokoh tokoh 

terkenal Renaissance terus menggambar perempuan sebagai objek 

karyanya. Walaupun perempuan dikenal sebagai objek sastra, 

perkembangan politik yang muncul pada zaman ini dikenal sangat 

mengabaikan perempuan. Renaissance membawa pembaharuan dan 

kelahiran kembali dalam kecerdasan budaya, seni yang dianggap hanya 

menguntungkan laki-laki saja. Perempuan terus digunakan untuk 

keuntungan laki-laki sebagai anak perempuan yang berpotensi membantu 

keluarga, atau sebagai istri yang mengurus rumah dan menghasilkan anak-

anak. Segala bentuk perilaku perempuan menjadi indikasi penting status 

sosial dan reputasi keluarga. Seksualitas perempuan juga dijaga penuh di 

kalangan elit untuk menjaga kesucian sebelum menikah dan legitimasi ahli 

waris setelahnya. Jika seorang wanita dituduh berselingkuh, maka wanita 

tersebut dapat diklaim bahwa dirinya tidak akan dijadikan pewaris sah dari 

warisan atau tahta52. 

Sepanjang abad ke 14 hingga 17, kedudukan sosial, ekonomi dan 

hak-hak hukum perempuan terus dibatasi. Penekanan perempuan sebagai 

                                                             
52Ibid., hlm 1-2 
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peran di rumah terus dijadikan label, dan semakin banyak perempuan yang 

didorong untuk keluar dari ruang publik masyarakat. Peluang untuk 

pekerjaan berkurang, dan keadaan ini menjadi celah untuk menguatkan 

alasan bahwa perempuan memang ditakdirkan sebagai peran dengan 

pekerjaan rumah tangga. Selama reformasi protestan abad ke 16 yang 

dihasilkan Katolik Kontra-Reformasi, konsep budaya patriaki ditegakkan. 

Konsep patriaki ini melibatkan laki-laki hampir di semua aspek masyarakat. 

Laki-laki dianggap penting disetiap jenis struktur sosial53. 

Menurut Kent, para pria Renaissance memandang perempuan 

sebagai alat untuk menampilkan kekayaan dan garis keturunan. Mereka 

menganggap perempuan umumnya lemah, bodoh, sensual dan tidak dapat 

dipercaya. Selama waktu tersebut, para perempuan meninggal secara 

teratur, teratur diartikan bahwa ia meninggal saat melahirkan atau 

sesudahnya. Hal tersebut dikarenakan para pria sering menikahi beberapa 

wanita selama masa dewasanya. Selama zaman Renaissance di Italia, pria, 

peraturan gereja dan hukum pemerintahlah yang mengendalikan kehidupan 

perempuan54. 

Pada zaman Renaissance pergerakan wanita dibatasi oleh laki-laki, 

maka sudah sewajarnya jika perempuan harus menjaga dirinya sendiri. 

Wanita ideal Renaissance didefinisikan mempunyai kebaikan, kesopanan, 

kesalehan, rajin beramal dan yang paling penting adalah kesucian.Jika 

keutamaan seorang perempuan yang muncul adalah agama, memungkinkan 

                                                             
53Ibid., hlm 3 
54 Rachel D. Masters, Thesis. "The Potraiture of Women During the Italian Renaissance" 
(Mississippi, 2013) hlm 5 
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wanita ini untuk terus yakin dalam perjalanan mereka, tidak hanya ditengah 

bahaya kesalahan, namun ditengah bahaya dalam pujian55. 

Pernikahan merupakantujuan paling atas dari seorang perempuan 

selain melahirkan anak-anak. Pernikahan mewakili suatu manfaat aliansi 

antara dua keluarga dengan wanita menjadi ikatannya. Chadwick dalam 

bukunya yang berjudul Women, Art and Society menegaskan bahwa : 

Melalui pernikahan dan aliansi keluarga, wanita menjadi 

tanda sebagai kehormatan dan kekayaan yang 

mendefinisikan prestise sosial untuk warga Florence56. 

Dalam mengatasi rintangan hidup para perempuan yang substansial, 

beberapa perempuan menjadi pendukung seni dan seniman selama 

Renaissance di Italia. Lukisan-lukisan yang ditugaskan untuk perempuan 

lebih bertemakan religious57. 

Mereka dilarang untuk melukis melalui model yang tidak 

mengenakan busana (telanjang). Sebagai pembatasannya, perempuan 

mengalihkan dengan melukis potret. Kesulitan yang dihadapi oleh kaum 

perempuan seniman dalam memperoleh keterampilan adalah tidak 

diselesaikannya latihan melalui magang. Magang dianggap kegiatan yang 

tidak cocok dilakukan oleh perempuan. Mayoritas seniman perempuan 

biasanya dilatih oleh ayah mereka. Artis perempuan yang sukses sebagai 

seorang seniman adalah Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Catharina 

                                                             
55 Leslie K. Credit, Thesis. "Women During the Italian Renaissance : Stereotypes vs. Realities" 
(Virginia, 1992) hlm 12 
56 Credit, Loc. Cit hlm 9 
57 Masters, Loc. Cit, hlm 8 
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Van Hemessen, Fede Galizia, Barbara Longhi, Plauti Ila Nelli, dan 

Properzia de' Rossi58. 

Dalam gaya berpakaian, gaya gaun yang dikenakan perempuan 

zaman Renaissance berubah dari tahun ke tahun. Gaya berpakaian juga 

mencerminkan kelas sosial. Perempuan kelas atas menggunakan pakaian 

yang tidak praktis, umumnya mereka menggunakan gaun yang terdiri dari 

korset ketat dan panjang gaun yang menggantung sampai pergelangan kaki. 

Untuk kelas bawah, perempuan menggunakan pakaian yang jelas berbeda 

dengan perempuan kelas atas. Mereka jarang menggunakan korset atau 

tidak sama sekali. Perempuan kelas bawah menggunakan pakaian yang 

lebih longgar untuk bergerak bebas, karena mereka tidak mempunyai 

pembantu untuk membantu mereka berpakaian. Semua pakaian wanita baik 

kelas atas atau bawah dimulai dengan kain linen yang longgar untuk 

melindungi gaun59.  

Dalam zaman Renaissance, bunuh diri merupakan sebuah 

kesalahan. Dibawah kepemimpinan gereja dan negara, mereka mengambil 

pandangan dengan tegas bahwa bunuh diri merupakan dosa yang berat 

dimana terkait dengan keputusasaan dan kebanggan setan. Namun dalam 

drama zaman Renaissance, bunuh diri sering digambarkan dengan cara yang 

lebih halus, biasanya aksi bunuh diri diambil melalui sikap heroik atau 

bentuk-bentuk pengorbanan dalam sebuah cerita yang diangkat60.Salah satu 

                                                             
58Ibid 
59Paige.L, Hanson, "Renaissance Clothing and Sumptuary Laws".diakses dari http://www-

personal.umd.umich.edu/~cfinlay/sumptuary.html, pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 09:00 
60 Ralph McLean, "Suicide in the Renaissance" diakses dari 
http://www.britaininprint.net/study_tools/suicide.html, pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 
09:15 

http://www-personal.umd.umich.edu/~cfinlay/sumptuary.html
http://www-personal.umd.umich.edu/~cfinlay/sumptuary.html
http://www.britaininprint.net/study_tools/suicide.html
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pesan yang dapat diambil dari aksi bunuh diri dalam sebuah drama tragedi 

Renaissance adalah, panggilan untuk balas dendam61. 

Sikap bunuh diri perlahan mulai bergeser pada zaman Renaissance, 

Thomas More seorang humanis asal Inggris berpendapat bahwa seseorang 

yang menderita penyakit dapat membebaskan diri dari kehidupan yang 

pahit, karena dengan kematian ia akan mengakhiri dan tidak akan 

menikmati rasa phitnya kesakitan. Dalam aksi bunuh diri tersebut, ia akan 

menjadi saleh dan suci. Karya John Donne, yaitu Biathanatos, berisi salah 

satu pertahanan modern pertama bunuh diri yang membawa bukti dari 

perilaku tokoh-tokoh Alkitab, seperti Yesus, Samson dan Saul, yang 

menghadirkan argument bahwa bunuh diri dapat disetujui dalam keadaan 

tertentu62. 

Zaman Renaissance diartikan sebagai zaman kelahiran kembali 

dengan prinsip humanisme. Terlihat bahwa pada zaman tersebut, status 

perempuan dikenal ditindas dan dibatasi. Perempuan dikenal sebagai peran 

yang selalu mengurus rumah tangga. Perempuan hanya digunakan sebagai 

keuntungan kaum laki-laki saja, perempuan digunakan untuk menggambar 

dalam objek karyanya. The Saylor Foundation menjelaskan bahwa hak-hak 

hukum perempuan terus dibatasi. Kondisi kaum perempuan pada saat itu 

sangat tidak menguntungkan, ditambah lagi pada abad ke 16, sistem budaya 

patriaki mulai ditegakkan. Hampir semua aspek kehidupan berada ditangan 

laki-laki. Umumnya, kaum perempuan dianggap lemah dan tidak dapat 

                                                             
61 Richard K. Sanderson, "Suicide as a Metadrama in English Renaissance" Vol.26, No.03, 1992 
hlm 201 
62 Stanford Encyclopedia of Philosophy, diakses dari https://plato.stanford.edu/entries/suicide/, 
pada 31 Agustus 2018 pukul 10:17 

https://plato.stanford.edu/entries/suicide/
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dipercaya. Laki-laki memandang bahwa perempuan memang ditakdirkan 

sebagai peran dalam rumah tangga. Chadwick menambahkan, pernikahan 

merupakan suatu tujuan paling atas selain melahirkan anak-anak. Melalui 

pernikahan, wanita bisa menjadi tanda kehormatan dan kekayaan yang 

mendefinisikan prestise sosial dalam warga Florence saat itu. Perempuan 

diwajibkan untuk menjaga kesucian mereka sebelum menjelang 

pernikahan. Pergeseran nasib kaum perempuan pada saat itu mulai bergeser, 

dengan adanya kebebasan perempuan untuk menciptakan sebuah karya seni 

yaitu melukis. Kebanyakan, perempuan hanya melukis sesuai kemampuan 

saja karena pada zaman tersebut tidak ada studi yang mengajarkan mereka 

untuk berkarya. Karyanya pun juga dibatasi, mereka cenderung melukis 

sesuatu yang berbau religious. Berbicara tentang gaya berpakaian pada 

zaman Renaissance, dibedakan menjadi 2 kelas. Kelas pertama adalah kelas 

atas dan yang kedua adalah kelas bawah. Gaya berpakaian para kaum kelas 

atas biasanya menggunakan korset dengan gaun panjang hingga mata kaki. 

Sedangkan kaum kelas bawah, mereka menggunakan pakaian yang longgar 

dengan tujuan untuk bergerak dengan leluasa. Semua pakaian baik kaum 

kelas atas dan kelas bawah dimulai dengan kain linen kemudian dilapisi 

dengan pakaian lain. Pada zaman Renaissance, bunuh diri merupakan hal 

yang dosa dan terlarang, bunuh diri diartikan sebagai rasa keputusasaan. 

Berbeda dengan kesenian drama pada zaman ini, bunuh diri lebih 

ditampilkan secara halus. Bukan karena aktivitas negatif 

(kesialan/keputusasaan), namun ditampilkan dengan aktivitas heroik. 
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Bunuh diri dipercaya dapat menghilangkan kepahitan hidup, namun dengan 

syarat atau pengecualian dalam keadaan tertentu. 

2.2.7 Terpaan Zaman Renaissance di Indonesia 

Zaman Renaissance tak banyak membawa pengaruh bagi kehidupan 

bagi masyarakat Indonesia seperti pengaruh pada zaman-zaman lain. 

Kehadiran pengaruh zaman Renaissance mempengaruhi banyak bidang 

terutamakesenian, pengetahun dan teknologi. Zaman Renaissance 

mengajarkan banyak pembelajaran, bahwasanya manusia hendaknya 

berfikir secara ilmiah dan rasionalis. 

Zaman Renaissance merupakan zaman yang didukung oleh cita-cita 

untuk melahirkan kembali manusia yang bebas, yang telah terbelenggu oleh 

zaman abad tengah yang dikuasai oleh gereja dan agama63.Jika dilihat dari 

sisi bagaimana zaman Renaissance dapat berpengaruh hingga zaman 

sekarang, pada zaman Renaissance sikap mental manusia didasari atas dasar 

rasionalitas. Tiada hari tanpa menjadi kreatif dan inovatif. Semenjak itulah, 

dunia Barat mengarungi angkasa ilmu pengetahuan. Dimana dasar dari ilmu 

pengetahuan tersebut hasilnya adalah teknologi supra-modern yang mereka 

ciptakan dapat berkembang seperti sekarang ini64. 

Terpaan yang diberikan zaman Renaissance tidak segamblang dan 

benar-benar dapat dilihat seperti halnya budaya K-Pop yang masuk ke 

Indonesia. Prinsip humanisme yaitu menyadari bahwa manusia-lah yang 

mengatur hidupnya sendiri, tidak ada batas yang dapat menghambat 

                                                             
63 Mujahid Damopolli, "Tradisi Pemikiran Ilmiah Renaissance Aufklarung, Serta Zaman Modern" 
Vol.02, No.02, 2014 hlm 209-210 
64Ibid 
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pemikirannya65. Manusia dibebaskan untuk berkreasi seinovatif mungkin, 

atas dasar kebebasan berpikir rasionalitas tersebut lah, sumbangan 

Renaissance dapat diterima hingga sekarang. Proses penerusan pemikiran 

dan penciptaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Renaissance dapat 

diadaptasi dan diteruskan oleh masyarakat siapapun tak terkecuali 

Indonesia. 

Perkembangan pada zaman Renaissance terbilang cukup maju. 

Terdapat simbol-simbol yang digunakan pada zaman itu dan tetap 

digunakan hingga sekarang. Simbol gender perempuan(♀) dan laki-

laki(♂)mulai digunakan pada zaman Renaissance untuk mengenal elemen 

dalam alkimia, khususnya tembaga dan logam besi. Simbol ini digunakan 

oleh Carl Linnaeus pada tahun 1751 untuk menunjukkan jenis kelamin 

efektif tanaman. Simbol tersebut banyak digunakan pada bidang biologi 

modern untuk membedakan organisme perempuan dan laki-laki. Simbol 

perempuan/betina diartikan sebagai venus, dan simbol laki-laki/jantan 

diartikan sebagai mars66. Simbol gender ini digunakan hingga saat ini, 

biasanya simbol tersebut terletak di toilet, tempat publik seperti stasiun, 

bandara, dll.  

Dalam bidang kesenian dan dongeng, Romeo dan Juliet merupakan 

salah satu hasil dari pengaruh budaya Renaissance yang tersebar berbagai 

negara. Cerita ini mengisahkan tentang sepasang mempelai muda yang 

                                                             
65 Saifullah, "Renaissance dan Humanisme Sebagai Jembatan Lahirnya Filsafat Modern" Vol.XXII, 
No.02, 2014 hlm 137 
66 William T. Stearn, The Origin of Male and Female Symbols of Biology, diakses dari 
https://www.jstor.org/stable/1217734?readnow=1&googleloggedin=true&seq=1#metadata_info
_tab_contentspada tanggal 24 September 2018 pukul 10:10 
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saling jauh cinta, namun cinta mereka terhalang karena kedua orang tua 

mereka yang bermusuhan67.Cerita ini dianggap sebagai sebuah drama 

percintaan yang berujung tragis. Dasar cerita ini banyak diadaptasikan 

melalui berbagai jenis karya. Di Indonesia sendiri, seni berupa buku dan 

film yang ternyata banyak diadaptasi dari cerita Romeo dan Juliet. 

2.3 Fotografi 

2.3.1 Definisi Fotografi 

Fotografi berasal dari dua istilah Yunani, photo dari phos (cahaya) 

dan graphy dari kata graphe (tulisan atau gambar). Fotografi dimaknai 

sebagai kegiatan menulis atau menggambar menggunakan cahaya. Maka 

dari itu, identitas fotografi dapat digabungkan menjadi kombinasi dari 

sesuatu yang terjadi secara alami (cahaya) dengan kegiatan yang dilakukan 

oleh manusia (menulis atau menggambar)68. 

Menurut Marah, fotografi adalah menggambar dengan cahaya. 

Prinsip kerjanya telah diketahui bahwa apabila seberkas cahaya yang 

menerobos masuk kedalam melalui lubang kecil kedalam sebuah ruangan 

yang gelap, maka pada dinding di hadapannya akan terlihat bayangan yang 

ada didepan lubang. Akan tetapi, bayangan yang terlihat dalam keadaan 

terbalik. Ruangan seperti inilah yang disebut camera obscura (camera 

artinya kamar, obscura artinya gelap)69. 

                                                             
67 Levenson, Romeo and Juliet (Starcross d, 2000) hlm 142 
68 Stephen Bull, 2010 dalam Fathiya Ikrima, Skripsi. "Analisa Karya Seri Foto self-portraiture Laura 
Hospes : UCP-UMCG dengan Teori Semiotika Roland Barthes. (Bandung : Universitas Pasundan) 
69 Yekti Herlina. "Kreativitas dalam Seni Fotografi" Vol.05, No.02, 2003 hlm 215-216 
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Fotografi merupakan sebuah penawaran visual kepada orang-orang 

melalui proses perhatian dan memori. Ketika fotografer mengambil foto, ia 

harus memilih subjek apa yang akan dipotret, atau sesuatu apa yang harus 

diperhatikan. Setiap foto mengkomunikasikan pesan, dan diciptakan dengan 

beberapa individu. Misalnya, ketika akan memotret sebuah keluarga, 

anggota keluarga harus diatur dengan komposisi yang tepat, diingatkan 

untuk mengekpresikan emosi yang tepat. Foto tersebut dapat bertahan 

sebagai catatan waktu tertentu, informasi yang dihadiri dan diperkuat oleh 

gambar tersebut melalui sudut pandang tertentu, dan mengabaikan 

kenyataan yang terlibat dalam penciptaan gambar70. 

Berkaitan dengan fotografi, Paul Messaris berpendapat melalui 

sebuah teori, teori tersebut  menjelaskanbahwa fotografi yang dihasilkan 

oleh manusia, ada sesuatu yang bisa dibaca. Fotografi adalah bagian dari 

suatu cara untuk berbahasa. Perbedaannya dengan menulis, fotografi 

merupakan kegiatan yang lebih banyak melakukan penyuntingan, 

bagaimana fotografer dapat menata peristiwa-peristiwa dalam gambar dan 

fakta-fakta fisik yang sudah merupakan teks tertulis. Paul juga mendukung 

asumsi bahwa foto merupakan media visual dimana tidak hanya 

mengandung makna, melainkan makna tersebut mungkin direkayasa untuk 

memperlihatkan gagasan yang dapat disampaikan kepada khalayak71. 

Fotografi merupakan sebuah alat untuk melengkapi bukti-bukti. Ada 

sesuatu yang dapat didengar, namun menimbulkan keraguan, semua akan 

                                                             
70 Patricia Marcella Andwanter, Skripsi. "Frames of Mind : Photography, Memory and identity". 
(Pennsylvania, 2006) hlm 12 
71 Ajidarma, Op. CIt,. hlm 21-27 
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terbukti ketika foto telah ditunjukkan. Gambar bisa saja berubah, tapi ketika 

ada disana beranggapan bahwa sesuatu ada, atau memang ada, yang mana 

seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Maksud dari 'ada' adalah sesuatu 

yang bersifat nyata, realistis72. 

Barthes, seorang ahli dalam bidang semiotika, menyebutkan bahwa 

foto adalah "pesan berkode". Sebuah foto beroperasi melalui sistem tanda. 

Seperti yang dijelaskan dalam ilmu semiotika bahwa tanda memilliki arti 

eksistensial atau kehadiran. Sama halnya dengan foto, pemaknaannya tidak 

bisa lepas dari konteks yang mengelilinginya.Rolland Barthes menuliskan 

dengan menggunakan media fotografi dalam semiotika bahwa, dalam 

sebuah seni tiruan manapun akan terkandung dua pesan : pesan denotasi, 

yaitu analagon (Barthes menjelaskan bahwa analagon adalah bentuk nyata 

yang terdapat dalam gambar tersebut, persepsi dan realita dari gambar) itu 

sendiri, dan pesan konotasi yang mengartikan bahwa bagaimana khalayak 

pada batas tertentu mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan tentang 

gambar tersebut73. 

Berdasarkan beberapa penjelasan fotografi menurut para ahli, 

fotografi merupakan kegiatan menulis menggunakan cahaya. Cahaya 

merupakan bahan dasar paling utama untuk membuat sebuah gambar 

melalui tahapan-tahapan. Dimana setelah foto tersebut jadi, foto akan 

membawakan makna-makna dan pesan tertentu. Menurut Bull dan Marah, 

fotografi dijelaskan secara teknis. Dari prinsip kerja kamera hingga proses 

                                                             
72 Susan Sontag, On Photography (New York : Rosetta Books LLC, 1973) hlm 130 
73 Roland Barthes, Camera Lucida:Reflections on Photography (New York : Hill and Wang, 1973) 
hlm 52 
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pengambilan gambar yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut 

Andwanter, Ajidarma dan Barthes, mereka lebih menjelaskan fotografi 

dalam aspek filsafat dan penyampaian pesannya. Sontag menambahkan 

dengan pendapatnya bahwa fotografi merupakan alat untuk melengkapi 

bukti-bukti. Baginya, fotografi digunakan sebagai alat dalam bidang 

jurnalistik. Andwanter menyempurnakan konsep fotografi dari Ajidarma 

dan Barthes. Teori Messaris dalam Ajidarma menjelaskan bahwa foto 

merupakan sesuatu yang dapat dibaca. Fotografi merupakan suatu cara 

untuk berbahasa. Sedangkan Barthes menyebutkan bahwa foto merupakan 

pesan berkode yang beroperasi melalui sistem tanda. Ajidarma dan Barthes 

memiliki pengertian yang saling berkaitan. Suatu foto akan dapat terbaca 

apabila kode-kode dapat terpecahkan melalui sistem tanda. Dimana ketika 

tanda-tanda sudah terkumpul akan menghasilkan suatu makna. Barthes 

menghubungkan pengertiannya berdasarkan konsep semiotika. Ia 

mengajukan dua elemen pesan dalam sebuah foto, pesan denotasi dan pesan 

konotasi. Denotasi diartikan sebagai bentuk nyata atau realitas yang ada 

didalam gambar tersebut. Konotasi diartikan sebagai bagaimana pembaca 

mendeskripsikan foto tersebut melalui apa yang mereka pikirkan mengenai 

gambar tersebut. 

2.3.2Sejarah Perkembangan Fotografi 

Setiadi menjelaskan bahwa dalam sejarah, cara kerja kamera telah 

ditemukan pada zaman Aristoteles. Percobaan yang dilakukan oleh 

Aristoteles guna mengamati terjadinya gerhana matahari. Kemudian, 

kamera tersebut ditemukan kembali oleh pelukis dan ilmuwan bernama 
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Leonardo da Vinci, dengan kamera temuannya bernama kamera obscura. 

Kamera ini merupakan sebuah kamar gelap yang diberi lubang kecil disalah 

satu sisinya agar cahaya masuk kedalam dan membuat bayangan dari benda-

benda yang ada didepannya. Pada awalnya, kamera ini tidak terlalu diminati 

karena cahaya yang masuk amat sedikit, sehingga bayangan yang terbentuk 

pun menjadi samar-samar. Penggunaan kamera obscura mulai popular sejak 

ditemukannya lensa pada tahun 1550.Jika dipasang lensa, kamera obscura 

ini dapat menyimpan lebih banyak cahaya dan gambar dapat dipusatkan, 

sehingga gambar menjadi lebih sempurna74.  

Dalam sejarah fotografi berhasil mencatat sejak masa pra-fotografi 

pada abad XVI, para astronom memanfaatkan kamera obscura untuk 

merekam konstelasi bintang-bintang. Kemudian alat ini digunakan untuk 

kegiatan lain termasuk seni lukis, terutama aliran realisme dan naturalism. 

Fotografi bukan hanya instrument, melainkan sekaligus alat untuk 

menangkap realitas75. 

Kualitas berkarya pun semakin meningkat dengan adanya dukungan 

dari peralatan fotografi yang semakin canggih. Banyak objek yang dapat 

direkam dan diabadikan melalui karya fotografi. Melalui berbagai 

pengembangan peralatan fotografi dan lingkungan, fotografer dituntut 

untuk menciptakan kreatifitasnya kedalam dunia pasar fotografi76. 

                                                             
74 Aran Handoko, "Fotografi dalam Wacana Historis", diakses dari 
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132319839/pendidikan/Hand+out+sejarah+singkat+fotografi.p
df, pada 31 Agustus 2018 pukul 13:06 
75 Ajidarma, Op. CIt,. hlm 1 
76 Agnes Paulina Gunawan, "Genre Fotografi yang Diminati oleh Fotografi di Indonesia" Vol.05, 
No.02, 2014 hlm 1236 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132319839/pendidikan/Hand+out+sejarah+singkat+fotografi.pdf
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132319839/pendidikan/Hand+out+sejarah+singkat+fotografi.pdf
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Dalam era modernisasi fotografi, perkembangan terlihat cukup 

besar dengan munculnya fotografi digital. Merekam gambar dengan sistem 

teknologi komputer yang digunakan sebagai alat penyimpanan 

dokumentasi. Pada foto semi digital, proses pemotretan gambar masih 

direkam pada film yang berseluloid, gambar yang sudah terekam akan 

menghasilkan gambar, kemudian diproses kembali menggunakan scanner 

menjadi digital untuk disimpan dalam format file77. 

Di Indonesia sendiri, era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 

telah membawa dampak yang begitu besar. Begitu pula dengan media, 

perkembangan fotografi terlihat begitu nyata karenanya. Karya-karya 

fotografi dapat begitu terlepas dari aturan pemerintah. Pada zaman 

kekuasaan Orde Baru, karya fotografi hanya diperbolehkan sebatas 

kepentingan komersil saja, namun sekarang para fotografer dapat 

mempertontonkan karya fotografi idealism mereka melalui pameran-

pameran78. 

Kamera sudah ditemukan pada zaman Aristoteles sebagai alat untuk 

mengamati gerhana. Kemudian, Leonardo da Vinci menemukan kembali 

alat perekam gambar tersebut dengan sebutan kamera obscura. Kamera 

obscura adalah sebuah ruang gelap yang terdapat lubang kecil disalah satu 

sisinya, berfungsi untuk memasukkan cahaya kedalam dan membuat 

bayangan dari benda-benda yang ada didepannya. Pada awalnya, kamera 

digunakan sebagai alat perekam bintang-bintang dalam bidang astronomi. 

                                                             
77 Herlina, Loc. CIt,. hlm 27 
78 Tika Mayang Segara, "Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Akademi dan Galeri 
Fotografi di YogyakartaBerdasarkan pendekatan Arsitektur Metafora" (Yogyakarta : Universitas 
Atmajaya, 2011) hlm 29-30 
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Kamera semakin popular, sejak dialihfungsikan untuk kegiatan kesenian, 

seperti melukis tentang realisme. Pada era modernisasi sekarang, kamera 

berbentuk digital lebih dipercaya akan kredibilitasnya. Gambar yang 

dihasilkan lebih jelas dan tidak mudah rusak ditelan waktu. Kini, foto dapat 

disimpan dalam bentuk cetak maupun file. Melalui kecanggihan teknologi, 

gambar dapat diakses dari segala penjuru dunia, dan tidak dipungkiri lagi 

bahwa gambar dapat memberikan nilai kepercayaan lebih ketimbang 

tulisan.Adanya dukungan kecanggihan teknologi fotografi, kualitas 

berkarya pun meningkat dan aktualisasi sebuah berita pun terjaga. 

2.3.3 Pendekatan Fotografi 

Fotografi dilakukan atas dasar akan diperuntukkan untuk apa foto 

tersebut. Menurut Freininger (2003), ada 2 pilihan yang pada dasarnya 

sangat berbeda pendekatan pada subjeknya. Pendekatan yang mana yang 

seharusnya digunakan seseorang tergantung sifatnya. Walaupun kedua 

pendekatan ini berlawanan, melalui masing-masing pendekatan ini dapat 

dibuat gambar yang memiliki nilai artistik yang berbeda pula79. 

a. Pendekatan Objektif 

Dalam pendekatan objektif, fotografer berusaha sadar untuk 

menyajikan gambar sesuai dengan kenyataan tanpa ada unsur pendapat 

pribadinya. Imajinasi dianggap halangan, karena fotografer harus 

cermat dalam mengambil gambar. Penikmat gambar akan dibiarkan 

menarik kesimpulan sendiri dan menentukan pendiriannya tentang apa 

                                                             
79Andreas Freinenger, The Complete Photographer : Unsur Utama Fotografi (Semarang : Dahara 

Prize Semarang, 2003) hlm 16 
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yang disaksikannya. Pendekatan ini biasa digunakan para wartawan 

foto, fotografer dokumen atau sarjana ilmu pengetahuan untuk 

menyajikan gambar yang sebenar-benarnya. Dengan tujuan 

memberikan informasi, mengedukasi dan pembelajaran. 

Pendekatan ini menghubungkan sesuatu yang telah ada dengan 

gagasan yang dihasilkan oleh penikmat foto. Fotografer diposisikan 

sebagai perwakilan masyarakat untuk mengabadikan aktivitas sejarah, 

dimana foto yang telah diambil akan dibawa kedalam masa mendatang 

sebagai bentuk perwujudan realitas seseungguhnya. 

b. Pendekatan Subjektif 

Dalam pendekatan subjektif, fotografer akan menggunakan 

ungkapan perasaannya terhadap apa yang dilihatnya. Dalam hal ini, 

imajinasi, perasaan yang murni dan pengetahuan mengenai subjeknya 

menjadi sangat penting. Bentuk yang dihasilkan fotografer lebih penting 

daripada bentuk subjek yang dipotret itu sendiri. Pendekatan inilah yang 

sebenarnya cara pendekatan seniman fotografi yang penuh data cipta. 

Pendekatan ini pula dapat mengungkapkan lebih banyak hal mengenai 

fotografer daripada pendekatan objektif. Dibandingkan pendekatan 

objektif, pendekatan subjektif dapat menyajikan gambar yang tidak 

biasa melalui pandangan, kesadaran dan pengalaman barunya. Tujuan 

pendekatan ini berbanding terbalik dengan pendekatan objektif. 

Pendekatan subjektif lebih cocok untuk para seniman yang mencari 

bahan untuk pekerjaan kreatifnya. 
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Subjek foto yang dihasilkan oleh fotografer diolah sendiri 

sebagai bentuk perwujudan identitas dirinya. Kebebasan dalam 

mengatur komposisi, manipulasi dan tata letak sepenuhnya berada 

ditangan sang fotografer. Foto jenis ini sangat jarang untuk 

dikomersilkan. Pendekatan ini lebih banyak mengutamakan pameran 

fotografi sebagai medium  penyajian gambar kepada khalayak. 

Berdasarkan kedua pendekatan diatas, pendekatan yang sesuai 

dengan bahasan peneliti adalah pendekatan subjektif. Photo story fine art 

masuk kedalam pendekatan subjektif, dimana fotografer akan 

menggunakan perasaannya untuk menyajikan gambar yang tak biasa. 

2.3.4 Photo Story 

Photo story merupakan penggunaan lebih dari satu foto untuk 

menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Dalam segi jurnalisme, ada 2 

ragam bentuk utama foto, yaitu foto jamak dan photo story. Foto jamak 

merupakan bagian dari photo story, karena kumpulan dari photo story 

tersebut merupakan bagian dari foto jamak. Photo story memiliki 2 bentuk, 

yaitu naratif dan deskriptif. Naratif merujuk pada tema tertentu dan 

didalamnya terdapat alur sebuah cerita dan ada sebuah permasalahan. 

Sedangkan deskriptif mengacu pada bentuk paparan saja, biasanya tanpa 

ada permasalahan didalamnya. Foto yang dikumpulkan hanyalah foto 

kompilasi dan tidak mementingkan alur dan susunan foto80. 

                                                             
80 Ahmad Deny Salman, “Catatan Terbuka Untuk Arbain Rambey/Kompas” diakses dari 
http://elearning.upnjatim.ac.id/courses/FOTOGRAFI/document/Tentang_Photostory_-
_Catatan_terbuka_untuk_ARBAIN_RAMBEY.pdf pada 5 Desember 2018 pukul 13:41 

http://elearning.upnjatim.ac.id/courses/FOTOGRAFI/document/Tentang_Photostory_-_Catatan_terbuka_untuk_ARBAIN_RAMBEY.pdf
http://elearning.upnjatim.ac.id/courses/FOTOGRAFI/document/Tentang_Photostory_-_Catatan_terbuka_untuk_ARBAIN_RAMBEY.pdf
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Photo story adalah alat komunikasi yang dapat digunakan untuk 

membawa narasi yang inovatif dengan cara yang menarik. Gambar yang 

terdapat dalam  photo story harus menceritakan sebuah kisah, 

memperhatikan urutan dan pemilihan gambar menjadi sangat penting. Foto 

yang ditampilkan dapat berupa foto pemandangan, orang proses bahkan 

inovasi teknologi81. 

Photo story merupakan series foto yang terdiri dari lebih dari 1 foto, 

yang didalamnya ada bagian susunan awal, penjelasan dan penutup. Dalam 

photo story, cerita lebih diutamakan, sedangkan foto hanyalah sebuah alat 

untuk menjelaskan atau sebagai perantara.Photo story lebih kearah 

merekam kejadian per kejadian, sehingga jika disatukan akan membentuk 

sebuah cerita. Dalam pembuatan photo story, diperlukan riset terlebih 

dahulu dan perencanaan foto yang baik82.  

Photo story merupakan bagian dari jenis karya fotografi, dimana 

dari beberapa foto akan menceritakan suatu kejadian tertentu. Photo story 

digunakan untuk menjelaskan peristiwa menjadi semakin menarik, karena 

didalamnya ada sebuah kisah dan permasalahan yang diangkat. Dalam 

sebuah rangkaian photo story, disajikan susuan awal sebagai pembuka, 

penjelasan dan penutup. Ada 2 bentuk photo story, naratif dan deskriptif. 

Naratif merujuk pada tema tertentu dan didalamnya terdapat alur sebuah 

cerita dan ada sebuah permasalahan. Sedangkan deskriptif mengacu pada 

                                                             
81 Ana Maria Currea, “Photo Story Toolkit” diakses dari 
https://sgp.undp.org/images/PHOTOSTORY_TOOLKIT_FINAL.pdfpada 5 Desember 2018 pukul 
14:30 
82 Herry Tjiang, “Essay Photo VS Photo Story” http://www.herrytjiang.com/essay-photo-vs-photo-
story/diakses pada 5 Desember 2018 pukul 16:50 

https://sgp.undp.org/images/PHOTOSTORY_TOOLKIT_FINAL.pdf
http://www.herrytjiang.com/essay-photo-vs-photo-story/
http://www.herrytjiang.com/essay-photo-vs-photo-story/
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bentuk paparan saja, biasanya tanpa ada permasalahan didalamnya. Foto 

yang dikumpulkan hanyalah foto kompilasi dan tidak mementingkan alur 

dan susunan foto. Peneliti lebih condong kepada Herry Tjiang yang 

mengatakan bahwa photo story lebih mengutamakan cerita didalamnya. 

Untuk bentuk photo story, peneliti memilih naratif sebagai bentuk yang 

akan digunakan. 

2.3.5 Fotografi Fine Art 

Menurut Soedjono, fotografi Fine Art merupakan sebuah karya 

fotografi yang terkonsep, dengan menggunakan objek terpilih untuk 

dipotret serta diproses dan dihadirkan untuk kepentingan fotografer dengan 

luapan ekspresif dari dirinya, maka karya tersebut merupakan karya 

fotografi ekspresi. Melalui hal ini, karya fotografi dimaknai sebagai suatu 

medium dan media untuk menampilkan jati diri si fotografernya. Karya 

yang diciptakan  fotografer tersebut lebih merupakan karya seni murni 

fotografi (fine art photography) karena bentuk penampilannya 

menitikberatkan pada nilai ekspresif-estetis seni itu sendiri83. 

Fotografi Fine Art merupakan seni fotografi yang dapat 

mempromosikan perubahan dan tantangan cara orang memandang dunia. 

Melalui jenis fotografi ini, pemandang diposisikan sebagai pembaca yang 

dapat berimajinasi sendiri dengan foto tersebut. Karena fotografi ini bersifat 

fiktif, atau tidak sebenarnya ada, proses foto sebelum dipublikasikan akan 

melalui proses manipulasi dan editing84. 

                                                             
83 Handry Rochmad Dwi Happy dan Elfa Olivia Ferdiana, "Can You See What I See, Mata Sebagai 
Objek Penciptaan Seni Fotografi Ekspresi" Vol.03, No.02, 2017 hlm 153 
84 Ballenger. Op, CIt,. hlm 32-33 
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Dalam penciptaan foto fine artditempuh dalam beberapa tahapan 

proses kreatif, yaitu eksplorasi, eksperimentasi, dan perwujudan. Setiap 

proses yang dilalui untuk menghasilkan sebuah karya yang mempunyai 

tujuan85. 

De Zayas menyebutkan bahwa ada perbedaan besar antara fotografi 

dan fotografi fine art. Menurutnya, fotografi fine art merupakan fotografi 

yang mengekspresikan gagasan yang terbentuk sebelumnya untuk 

menyampaikan emosi, sedangkan fotografi adalah ilmu eksperimental atau 

representasi konkrit dari fakta yang terwujud. Sesuatu yang sudah ada di 

dunia ini direkam melalui ilmu eksperimental yang disebut fotografi86. 

Fotografi fine art merupakan jenis fotografi yang digunakan untuk 

meluapkan ekspresi dari fotografer. Soedjono dan De Zayas mempunyai 

pendapat yang sama mengenai fotografi fine art, yaitu sama-sama aliran 

fotografi yang menyampaikan gagasan dan emosi sang fotografer. Maka 

dari itu, jenis ini digolongkan kedalam kategori seni murni, karena 

menitikberatkan pada estetika seni itu sendiri. Berbeda dengan fotografi 

jurnalistik, pemandangan dan arsitektural yang mencondongkan kepada 

realitas yang ada. Fotografi fine art hanyalah karya seni yang dibuat untuk 

menunjukkan ide dengan melupakan fakta yang terjadi di dunia ini. Dengan 

kata lain, fotografi fine art dapat dimaknai oleh beberapa pikiran yang ada 

pada pemandang. Maka dari itu, caption sangat dibutuhkan untuk 

menunjukkan maksud dan makna dari gagasan yang dibentuk oleh sang 

                                                             
85 Happy. Loc,Cit,. hlm 155-159 
86 Ballenger. Op, Cit,. hlm 21-22 
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fotografer. Keadaan suasana hati fotografer dapat terlihat, namun bisa saja 

tidak terlihat dan dapat diketahui melalui dasar cerita pengambilan gambar 

tersebut. Sebagai genre fotografi yang menekankan pada kebebasan 

berekspresi, fotografi fine art lebih ditujukan dalam seni pameran foto 

ketimbang komersil. Happy menjelaskan mengenai tahapan proses kreatif 

dalam fotografi fine art. Eksplorasi dimaksudkan sebagai usaha sang 

fotografer untuk menjelajah pikirannya, memikirkan sesuai dengan kata 

hatinya. Tahap kedua adalah eksperimental, yang artinya menguji coba 

untuk mempraktikkan tentang gagasannya. Uji coba tersebut ditujukan 

tentang konsep yang telah disusun fotografer agar nanti karyanya dapat 

dimaknai oleh pembaca. Uji coba dapat berupa menyusun komposisi, 

gesture, dan angle. Ketiga, perwujudan, merupakan tahapan untuk merekam 

gambar sesuai dengan gagasan yang ada didalam pikiran fotografer. Dalam 

fotografi, Fine Art merupakan jenis fotografi yang mengkhususkan 

fotografer untuk bercerita mengungkapkan perasaan individunya, 

menceritakan pengalaman pribadinya melalui medium foto.  

2.3.6 Idealisme dalam Fotografi 

Sontag menyebutkan bahwa sebuah foto mempunyai kemungkinan 

berbagai penafsiran subjek yang memandangnya. Keberadaan sebuah foto 

tidak ditentukan oleh apa dan siapa objeknya, melainkan bagaimana subjek 

yang memandang memberi makna pada foto tersebut. Hal ini yang disebut 

sebagai pandangan idealisme87.  

                                                             
87 Ajidarma, Op. CIt,. hlm 13 
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Dalam konteks idealisme, fotografi tidak dianggap sebagai realitas 

yang bersifat objektif, melainkan hanya menjadi alat ilmiah yang disusun 

untuk mengumpulkan maksud di dunia ini. Misalnya, menghubungkan 

peristiwa satu dengan peristiwa lainnya, dan fotografi idealisme tidak 

mempunyai kemampuan untuk menjelaskan mengenai realisme. Dalam 

pandangan idealisme, manusia menggunakan apa yang terlintas didalam 

pikirannya adalah sebuah ide88. 

Idealisme dalam seni merupakan suatu keberangkatan dari 

kebenaran umum tentang alam dalam subjek dan ide dari pencipta karya. 

Idealisme dan realisme hanyalah bagian dari seni. Semua seni dapat menjadi 

realistis, semi idealis dan idealis. Plato adalah bapak dari idealisme dan 

Aristoteles adalah bapak dari realisme89. 

Karya seni fotografi merupakan media bagi seseorang untuk 

mengungkapkan atau mengekspresikan dirinya. Tidak ada lagi adanya 

penghalang untuk mewujudkan seni sesuai dengan gagasan yang ada dalam 

diri seseorang. Pandangan idealisme dalam fotografi mengacu pada 

bagaimana pemandang memberi makna pada foto yang dipandangnya. 

Idealisme merupakan sebuah pandangan yang tidak mempunyai 

kemampuan untuk menjelaskan maksud-maksud yang ada dalam dunia ini. 

Idealisme hanyalah alat untuk menghubungkan peristiwa, namun tidak 

untuk menjelaskan peristiwa. Dalam pandangan ini, fotografer mengajak 

pemandangnya untuk memaknai apa yang ia lihat. Pendapat Sontag 

                                                             
88Ibid 
89 Wellington Ruckstuhl, "Idealism and Realism in Art" Vol.01, No.04, 1917 hlm 253 
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didukung oleh Ruckstuhl, bahwa idealisme hanyalah sebuah perawalan 

untuk menghubungkan sebuah kejadian di dunia ini. 

2.3.7 Foto Hitam Putih 

Osgood menjelaskan mengenai symbol Yin(Hitam)dan Yang(Putih). 

Yin-Yang memiliki makna, dimana lingkaran luarnya tersebut mengartikan 

tentang keseluruhan yang ada di dunia. Yin dan Yang merupakan kedua 

simbol yang tidak dapat dipisahkan. Memang benar bahwa hitam dan putih 

tidak selalu berjalan bersamaan. Ada saatnya akan terjadi hitam, dan ada 

saatnya pula akan terjadi putih. Keseimbangan antara kedua warna inipun 

kemudian saling melengkapi90. 

Hitam dianggap sebagai warna yang tidak beruntung. Hitam 

dijelaskan memiliki konotasi seperti kesuraman, kesedihan, kegelapan dan 

kegalauan. Jika warna hitam dibawa pada budaya barat, hitam diasosiakan 

sebagai pakaian pemakaman dan hal lain yang berbau dengan kematian. 

Jika warna hitam dikaitkan dengan kegelapan, warna putih dianggap 

sebagai warna kemurnian dan cahaya yang timbul setelah muncul 

keganasan.Warna putih diasosiakan sebagai symbol kesucian dan 

kemurnian. Pengantin yang mengenakan pakaian putih mengisyaratkan 

bahwa ia memiliki kesucian dan kemurnian, bahkan apabila ia tidak lagi 

perawan. Warna putih dianggap sebagai warna pujian91. 

                                                             
90 Nidya Dudija, “Cooperative vs Competitive : Filosofi Keseimbangan Yin Yang dalam Hubungan 
Interdependency” Vol.23, No.02, 2015 hlm 65 

91Zuhriah, “Makna Warna Dalam Tradisi Budaya : Studi Kontrastif Antara Budaya Indonesia dan 

Budaya Asing” diakses dari https://www.researchgate.net/publication/325391876 hlm 5-6 

https://www.researchgate.net/publication/325391876
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Foto hitam putih dan berwarna merupakan dua hal yang berbeda 

namun berdiri sejajar. Foto hitam putih bukanlah penyederhanaan dari foto 

berwarna, melainkan melalui foto hitam putih, harus menterjemahkan dua 

warna tersebut menjadi sebuah makna. Foto hitam putih merupakan foto 

yang sangat sederhana, maka dari itu apabila tidak diolah secara kreatif, 

maka tidak akan menghasilkan apa-apa92. 

Foto hitam putih merupakan foto yang mengizinkan fotografer 

untuk mengintepretasikan sebuah realitas. Foto ini bersifat abstrak dan 

dapat ditolerir lebih banyak manipulasi tonal tanpa mengorbankan unsur 

realisme93. 

Ada beberapa faktor yang membuat foto hitam putih menjadi lebih 

bercerita. Dalam menciptakan foto hitam putih harus memperhatikan faktor 

lain dari gambar yang membuatnya menarik yaitu cahaya, kontras, tekstur, 

bentuk, dan pola. Dalam mengambil foto, mata harus bergerak dimuali dari 

pola yang pertama dikenali. Dari terang ke gelap, dari kontras tinggi ke 

rendah, ketajaman tinggi ke rendah, focus menjadi buram, dan saturasi 

tinggi ke rendah94. 

Hanya ada 2 unsur warna dalam foto hitam putih. Fotografi hitam 

putih diutamakan untuk menonjolkan unsur dua cahaya (hitam dan putih) 

kedalam sebuah foto untuk menghasilkan makna. Makna yang akan 

disampaikan tidak melupakan realisme, atau hal yang nyata. Agar foto 

                                                             
92 Herlina. Loc. Cit,. hlm 219-220 
93 Andy Ilachinski, diakses dari http://www.sudden-stillness.com pada 21 Juni 2018 pukul 15:20 
94 A Journey "Back" into Digital Black and White Phtography, diakses dari 
http://www.smccc.org/content/DigitalBlackandWhiteFinal.pdf, pada 31 Agustus 2018 pukul 
12:28 

http://www.sudden-stillness.com/
http://www.smccc.org/content/DigitalBlackandWhiteFinal.pdf
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hitam putih dapat lebih dimaknai dan diceritakan, fotografer harus 

memperhatikan faktor cahay, kontras, tekstur, pola dan bentuk sebuah objek 

yang akan dipotret. 

2.3.8 Foto Sebagai Alat Menyampaikan Pesan 

Barthes dalam penjelasannya yang berjudul The Photographic 

Message menyebutkan bahwafoto merupakan suatu pesan yang dibentuk 

melalui emisi, saluran transmisi dan titik resepsi. Baginya, foto bukanlah 

struktur yang terisolasi, melainkan mempunyai beberapa struktur 

pendukung yang akan selalu ada dalam komunikasi. Foto mempunyai 

struktur lain seperti keterangan, teks tertulis, judul yang akan selalu ada 

dalam satu kesatuan. Dengan demikian, pesan yang disampaikan melalui 

foto terbentuk berdasarkan beberapa struktur yang berbeda95. 

Foto adalah salah satu bentuk komunikasi visual yang mengandung 

sebuah pesan didalamnya. Dalam setiap foto yang diambil dapat 

memberikan efek pesan yang berbeda. Foto merupakan komunikasi 

nonverbal yang bersifat empirik. Foto bagaikan seperti menekan tombol 

jeda dalam sebuah kehidupan. Merekam segala aktivitas yang kemudian 

dapat menjadi bagian dari sejarah. Rasanya tidak ada media cetak (tabloid, 

majalah, koran) yang tidak menyertakan foto disetiap terbitannya. Foto 

menjadi daya tarik pembaca sebelum membaca artikelnya. Foto menjadi 

daya tarik, maka esensi dari karya foto dalam jurnalistik adalah sebagai 

pelengkap/penunjung nilai berita96. 

                                                             
95Susan Sontag, A Barthes Reader (Hill and Wang, 1983) hlm 195-197 
96Gani dan Kusumalestari. Jurnalistik Foto Suatu Pengantar(Bandung : Simbiosa RekatamaMedia) 

hlm 6 
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Gambar visual merupakan sebuah representasi informasi yang yang 

melalui ekspresi visual. Informasi biasanya disajikan dalam bentuk kata dan 

kalimat, diwujudkan dalam bentuk objek dan rupa yang bersifat konkrit. 

Suasana yang terdapat dalam sebauh kejadian, atmosfer dan konsep akan 

lebih jelas dipaparkan dalam bentuk gambar. Gambar, merupakan bentuk 

komunikasi dan penyajian yang dapat menghilangkan celah miss 

komunikasi97. 

Seni fotografi bukan sekedar rekaman yang ada di dunia nyata, 

melainkan menjadi karya seni yang kompleks dan media gambar yang 

memberikan makna dan pesan. Fotografi merupakan perpaduan antara 

tekonologi dan seni. Nilai estetika yang tidak tercakup dalam teknologi 

fotografi harus diselaraskan dengan proses teknis untuk memberikan 

karakter dalam visualnya98. 

C. Leslie Martin mengatakan bahwa "one picture is better than a 

thousand words", kalimat tersebut menggambarkan bahwa gambar lebih 

komunikatif dibandingkan tulisan99. 

Didalam sebuah foto tersusun struktur pendukung yang selalu ada 

untuk menyampaikan pesan berdasarkan struktur yang berbeda. Pendapat 

Barthes ini merupakan pendapat yang sampai saat ini digunakan oleh 

fotografer untuk melengkapi identitas fotonya. Pesan yang dihasilkan setiap 

foto berbeda-beda. Fotografi bersifat komunikasi karena kegiatan ini 

dilakukan atas dasar observasi dan percobaan, maka dari itu setiap 

                                                             
97 Istanto Loc. CIt,. hlm 29 
98 Segara, Loc. CIt,. hlm 32 
99Ibid 
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percobaan yang dilakukan akan menghasilkan pesan yang berbeda pula. 

Struktur visual dalam fotografi mempunyai sifat konkrit, yang mana dalam 

sebuah foto dapat membawakan suasana yang biasanya hanya ditulis 

melalui sebuah teks. Melalui foto pula, kredibilitas sebuah kejadian dapat 

tersajikan dengan baik. Foto merupakan media yang akan selalu menarik 

untuk dipandang dan diamati. Melalui foto, seseorang dapat menyimpulkan 

sesuatu menurut dirinya, walausangat mungkin mempunyai perbedaan 

dengan sang fotografer. Maka dalam hal ini, caption sangat dibutuhkan 

untuk memperkuat argument dan maksud dari fotografer mengambil 

gambar tersebut. Foto mempunyai nilai dokumentasi yang tinggi 

dibandingkan dengan tulisan, disebut dokumentasi karena foto mampu 

merekam sesuatu yang tidak akan terulang kembali. Salah satu sifat 

komunikasi adalah nonverbal. Dimana penyampaiannya tidak dengan kata-

kata atau tulisan, melainkan merujuk dengan bahasa tubuh, mimik, gesture 

dan gambar. Sebagai komunikasi nonverbal, yang menghindari adanya 

tulisan, visual digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Visual adalah 

sesuatu yang bersifat dapat dipandang atau dilihat. Contohnya majalah, 

poster, baliho, pamphlet, brosur, lukisan dan foto. Foto merupakan media 

visual yang memiliki pesan dan makna didalamnya. Komunikasi visual 

merupakan bahasa rupa yang dapat diterjemahkan, gambar menjadi bahan 

yang akan diterjemahkan. Pada zaman dahulu, gambar menjadi sarana 

paling efektif untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada masa itu. C. 

Leslie memperkuat gagasan beberapa pendapat dan pandangan dari para 
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ahli dengan mencetuskan kalimat "one picture is better than a thousand 

words". 

2.4 Karya Sastra 

 Sastra bukanlah suatu ilmu jiwa, kepercayaan, atau ilmu sosial. Karya sastra 

merupakan kenyataan itu sendiri, pemakaian bahasa yang mempunyai peraturan 

khusus, baik melalui segi struktur ataupun lainnya. Karya sastra bukanlah alat untuk 

menyampaikan ide-ide sang penulis, refleksi kenyataan yang terdapat dalam 

masyarakat, atau sebuah nilai-nilai kebenaran yang sulit untuk diterjemahkan. 

Merupakan hal yang salah apabila karya sastra dimaknai sebagai ekspresi 

penulisnya100. 

 Sastra adalah segala jenis karangan yang berisi tentang dunia khayalan 

manusia, yang tidak dapat begitu saja dihubung-hubungkan dengan kenyataan. 

Ditinjau dari segi isi, sastra bisa dikatakan merupakan karangan yang tidak 

mengandung unsur fakta, melainkan hanyalah cerita fiksi. Melalui pandangan ini, 

bahwa dunia yang diciptakan sastrawan melalui puisi, novel dan drama adalah hasil 

khayalan yang harus dipisahkan dengan dunia nyata101. 

Suwardi menjelaskan bahwa karya sastra mempunyai manfaat sebagai 

pengetahuan dari berbagai hal yang mungkin saja belum diketahui oleh pembaca. 

Sastra adalah media yang digunakan oleh pengarang dimana isinya merupakan 

kumpulan ide atau gagasan terhadap seni102.  

                                                             
100 Akhmad Muzzaki, "Karya Sastra : Mimesis, Realitas atau Mitos?" Vol.02, No.01, 2011 hlm 26-
27 
101 Sapardi Djoko Darmono, "Pengarang, Karya Sastra dan Pembaca" Vol.01, No.01, 2006 hlm 23 
102 Regina Yolanda Adampe, "Tinjauan Sosiologis Terhadap Novel Detik Terakhir Karya 
Alberthiene Endah" (Manado : Universitas Sam Ratulangi, 2015) hlm 3-4 
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Franco Moretti, seorang kritikus berasal dari Italia menyebutkan bahwa 

karya sastra sekarang merupakan model karya sastra Eropa dengan menggunakan 

tema-tema local. Menurutnya, hampir seluruh dunia, para pengarang menulis karya 

sastra, baik itu cerpen, puisi, drama atau novel dalam model karya sastra Eropa. 

Pengarang tidak lagi menulis karya sastra berasal dari negara mereka, melainkan 

mengadaptasi dari Eropa103. 

Robert berpendapat bahwa karya sastra diekspresikan menggunakan kata-

kata. Karya sastra dikelompokkan menjadi 4 kategori  yaitu narasi fiksi, drama, 

puisi dan non fiksi prosa104. 

 Karya sastra dianggap sebagai sebuah refleksi kehidupan dapat dilihat 

melalui perkembangan zamannya. Jika ditelusuri lebih lanjut, akan terlihat 

perbedaan fenomena-fenomena sosial dalam karya sastra jika ditinjau berdasarkan 

perkembangan zamannya. Karya sastra sebagai bentuk cerminan yang merekam 

tentang kehidupan-kehidupan yang digambarkan dalam sebuah kata-kata. Misalnya 

pada zaman penjajahan, puisi dan prosa lebih banyak menggambarkan mengenai 

situasi kaum muda dalam membela negara saat itu105. 

 Watt berpendapat bahwa karya seni yang bagus adalah karya seni yang 

mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama sebagai pleasing, atau kenikmatan 

hiburan, yang artinya karya sastra dipandang sebagai pengatur irama hidup dan 

penyeimbang rasa. Karya sastra dipercaya dapat menjadikan hiburan dan 

menetralisirkan kehidupan dunia yang tidak selalu menyenangkan. Kedua, 

                                                             
103 Nurhadi, diakses dari 
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132236129/penelitian/BAGAIMANA+SASTRA+INDONESIA+DAL
AM+KONSTELASI.pdf, pada 31 Agustus 2018 pukul 9:44 
104 Novitasari Fatgehipon. Skripsi, "Analisis Komitmen Dari Tokoh Utama Dalam Drama The 
Merchant of Venice Karya William Shakespeare” (Manado, 2016) hlm 2 
105 Adampe, Loc. Cit 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132236129/penelitian/BAGAIMANA+SASTRA+INDONESIA+DALAM+KONSTELASI.pdf
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132236129/penelitian/BAGAIMANA+SASTRA+INDONESIA+DALAM+KONSTELASI.pdf


 

 66 

instructing, atau memberika ajaran tertentu untuk menggugah semangat hidup. 

Artinya, karya sastra dapat mencerminkan aspek didaktif. Didaktif merupakan 

suatu hal dimana seseorang diharapkan dapat saling mengajarkankepada sesama106. 

 Nurgiyantoro menjelaskan bahwa, dalam karya sastra, penokohan sering 

dikaitkan dalam realita kehidupan manusia, mencerminkan, dan mempunyai 

kemiripan dengan kehidupan manusia yang sesungguhnya107. 

Suwardi menambahkan, pengarang sebuah karya juga tidak sembarangan 

dalam menciptakan tokoh-tokoh dalam karyanya. Setiap tokoh mempunyai 

kaitannya dengan tokoh utama, dimana tokoh pendukung akan tetap berperan 

penting dalam jalannya cerita. Cerita yang baik adalah ketika pembaca merasa 

tertarik karena mengikuti alur cerita karena eksistensi tokoh utama. Bahkan para 

pembaca dapat membayangkan dirinya menjadi tokoh utama dalam cerita 

tersebut108. 

Berdasarkan pendapat menurut beberapa ahli diatas, pendapat menurut 

Atmazaki dan Damono bertolak belakang. Atmazaki menyebutkan bahwa karya 

sastra merupakan suatu kenyataan itu sendiri. Kenyataan yang dimaksud adalah 

kejadian atau hal yang bersifat nyata di dunia. Sedangkan menurut Damono, karya 

sastra merupakan sebuah cerita fiksi, dimana tidak mudah untuk menghubung-

hubungkan dengan dunia kenyataan. Menurutnya, karya sastra tidak mengandung 

unsur fakta. Jika dilihat kembali, kedua pendapat ini bisa jadi dimaksudkan bahwa 

menurut Atmazaki dan Damono adalah suatu kebenaran. Atmazaki mengatakan 

bahwa sastra merupakan suatu kenyataan, maksudnya adalah kenyataan yang ada 

                                                             
106 Adampe, Loc. Cit 
107 Adampe, Loc. Cit hlm 5 
108 Adampe, Loc. Cit hlm 5-6 
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pada zaman tersebut. Penulisan dalam karya sastra pun mempunyai peraturan 

bahasa yang khusus. Didukung dengan asumsi Adampe, yang mengatakan bahwa 

karya sastrasebagai sebuah refleksi kehidupan dapat dilihat melalui perkembangan 

zamannya. Karya sastra diciptakan berdasarkan pengalaman atau kejadian yang ada 

pada zaman tersebut. Sedangkan menurut Damono, ia mengatakan bahwa karya 

sastra adalah sesuatu yang fiksi, atau tidak nyata. Pernyataannya didiukung oleh 

Suwardi (2011) dalam Adampe (2015) yang mengatakan bahwa sastra adalah 

media yang digunakan oleh pengarang dimana isinya merupakan kumpulan ide atau 

gagasan terhadap seni. Bisa jadi, pernyataan " karya sastra pun mempunyai 

peraturan bahasa yang khusus" ini lah yang memunculkan sisi unsur fiksi dalam 

karya sastra. Akan tetapi, penggunaan bahasa yang telah diatur, mengikuti dengan 

fenomena-fenomena yang terjadi pada zaman tersebut. Bisa disimpulkan bahwa, 

karya sastra yang dianggap fiksi bisa jadi dilihat melalui penggunaan peraturan 

bahasa yang ditulis oleh pengarang. Bahasa yang digunakan mungkin berlebihan 

atau hiperbola, namun disisi lain cerita yang ditulis berdasarkan fenomena nyata 

yang terjadi pada masa tersebut. 

2.4.1 William Shakespeare dan Karyanya Berjudul Hamlet Prince of 

Denmark 

Menurut Charles & Lamb, William Shakespeare merupakan salah 

satu sastrawan terbesar di Inggris pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth 

I. Lahir pada 26 April 1564 bertempat di Stratford-upon-Avon, 

Warwickshire, Inggris. Ia lahir pada zaman Rennaisance dan mulai menulis 

antara tahun 1585-1613. Shakespeare menikah dengan Anne Hathway yang 

berusia 8 tahun lebih tua darinya pada 28 November 1582. Mereka 
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dikaruniai tiga orang anak bernama Susanna, Hamnet dan Judith. 

Shakespeare menulis drama tragedi ketika tinggal di London pada 1589. 

Drama yang ditulisnya terbagi menjadi tiga: drama komedi, drama tragedi 

dan drama sejarah. Pada tahun 1589 sampai 1611 ia menulis sekitar 36 

lakon drama, 2 sajak naratif dan sejumlah sonata. Shakespeare berhenti 

menulis pada tahun 1611 dan meninggal dunia pada tahun 1616109. 

Hamlet Prince of Denmark ditulis pada tahun 1599-1601. Hamlet 

bercerita tentang usaha balas dendam pangeran Hamlet yang berasal dari 

Denmark, atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh pamannya sendiri, 

Claudius. Pada saat itu, pamannya yang menaiki tahta menjadi raja 

menggantikan ayah Hamlet sekaligus menikahi ibu pangeran Hamlet. Suatu 

malam, pangeran Hamlet bertemu dengan arwah ayahnya dan ayahnya 

membongkar semua kebiadapan pamannya yang telah membunuh ayah 

Hamlet untuk mendapatkan tahta dan istri. Saat hendak berencana 

membunuh Raja Claudius, Hamlet melihat seseorang dibalik tirai dan 

seketika Hamlet menusuknya. Tidak disangka, ternyata Hamlet menusuk 

Polonius, seorang penasehat Raja Claudius. Polonius meninggalkan dua 

orang anak, yaitu Laertes dan Ophelia. Ternyata, Ophelia telah jatuh cinta 

dengan pangera Hamlet, namun karena kematian ayahnya, Ophelia menjadi 

gila dan melakukan bunuh diri dengan menenggelamkan diri kedalam 

sungai. Ketika pangeran Hamlet melihat prosesi pemakaman Ophelia, ia 

tidak bisa menahan sedih dan ia loncat kedalam liang kubur Ophelia. 

Laertes yang melihat kejadian tersebut menjadi sangat marah dan mengajak 

                                                             
109 Fatgehipon, Loc. Cit hlm 3 
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untuk berduel pedang untuk membalas kematian ayahnya. Sebelum 

berperang, pedang Laertes telah diberi racun oleh Raja Claudius. 

Tampaknya, Laertes dan Raja Claudius telah bersekongkol untuk 

membunuh Hamlet. Selain pedang, anggur yang disediakan untuk hamlet 

pun telah diberi racun, dan tidak disangkat ibu Hamlet, Ratu Gertrude telah 

meminumnya. Dalam duel pedang ini, Hamlet membunuh Raja Claudius. 

Hamlet sempat terkena pedang racun milik Laertes, dan pangeran Hamlet 

berhasil menukar pedang mereka berdua. Laertes pun terluka dan terkena 

racun yang diberikan oleh Raja Claudius dan mati dalam peperangan 

tersebut. Pada akhirnya, Ratu Gertrude dan pangeran Hamlet pun meninggal 

dunia karena racun yang sama. Cerita Hamlet Prince of Denmark ini pada 

akhir cerita semua pemain akan meninggal dunia dengan cara yang berbeda-

beda. Kematiannya disebabkan oleh jalan permasalahan yang berantai110. 

2.4.2 Ophelia dalam Cerita Hamlet Prince of Denmark 

Ophelia menjadi salah satu karakter fiksi yang mewarnai sandiwara 

yang diceritakan bunuh diri dengan menenggelamkan diri kedalam sungai 

karena tekanan dan depresi. Dalam cerita Hamlet Prince of Denmark, cerita 

Ophelia yang tragis tersebut diilustrasikan sebagai aksi bunuh diri yang 

romantis selama berabad-abad. Ophelia dipuji sebagai seorang wanita yang 

cantik bahkan dalam kematiannya. Sikap ini berkontribusi pada masyarakat 

kontemporer dengan gagasan bahwa bunuh diri adalah nasib tragis yang 

indah dan puitis111. 

                                                             
110 William Shakespeare. Hamlet : To be or not to be, that is the question, Terj. Fatimah dkk 
(Yogyakarta : NARASI, 2018) 
111 Lilly E. Romestant, "Ophelia and the Feminine Construct" Vol.05, No.03, 2015 hlm 1 
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Gambaran Shakespeare tentang saat-saat terakhir Ophelia 

mengapung bunuh diri terlihat bahwa ia tidak pernah gagal untuk 

menginspirasi para seniman selama tahun 1800-an112. Hal pertama yang 

harus diketahui ketika menafsirkan kematiannya sebagai tindakan bunuh 

diri memungkinkan pembaca bertanya-tanya, apakah hal yang 

menyebabkan Ophelia bunuh diri. Pada cerita tragedi Hamlet Prince of 

Denmark, Ophelia ditindas oleh 3 tokoh patriakal yaitu Polonius(ayah 

kandung), Laertes(kakak laki-laki kandung) dan Hamlet(lelaki yang 

dicintai). Ophelia dapat didefinisikan sebagai "halaman kosong" dimana 

para patriaki dapat menulis dan memproyeksikan keinginannya, maka dari 

itu ia terus dimanipulasi dan dieksploitasi oleh ketiga orang ini dihidupnya. 

Meskipun Ophelia jatuh cinta kepada Hamlet, ia ia dipaksa untuk 

menolaknya dari kesetiaan ayahnya dan saudara laki-lakinya yang terus 

mengingatkan tentang pentingnya menjaga kesucian. Ophelia didefinisikan 

sebagai karakter yang menjunjung tinggi nilai kesucian. Kesetiaan Ophelia 

kepada ayahnya membuat Hamlet gusar, dan mengarah pada penolakan 

terhadapnya. Penolakan cinta Hamlet dapat terlihat ketika Ophelia turun 

kegilaan dan nekad melakukan bunuh diri. Hamlet menyebabkan Ophelia 

menyebut dirinya sebagai "dari semua wanita yang paling hina dan celaka", 

sebuah proklamasi yang sudah menunjukkan bahwa kasusnya adalah 

contoh utama cinta melankolis113. 

                                                             
112Valerie Meesen dan Res.Ma HLCS. Post-mortems : Representations of Female Suicide by 
Drowning in Victorial Culture (Netherland : Radboud University Nijmegen, 2017) hlm 26-29 
113Ibid 
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Budaya patriaki terlihat dalam posisi Ophelia, ia diapit oleh 3 lelaki 

dimana Ophelia dibatasi oleh nilai-nilai dan budaya yang tidak boleh 

dilanggar. Kesucian menjadi hal utama yang harus dijaga oleh wanita 

tersebut. Tragedi bunuh dirinya melambangkan kebebasan, bahwa Ophelia 

menginginkan kebebasan untuk memilih dan melepaskan ikatan patriaki 

yang membelenggunya. Atas dasar budaya patriaki lah Ophelia 

memaksakan diri untuk menginginkan kebebasan. 

2.5 Semiotika dalam Ilmu Komunikasi 

2.5.1 Konsep Semiotika 

Semiotika berasal dari kata Yunani yang artinya semeion yang 

artinya "tanda", dan atau "seme" yang berarti "penafsiran". Semiotika 

diartikan sebagai metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda merupakan 

alat yang dipakai manusia untuk mencari jalan ditengah-tengah kehidupan 

di dunia ini. Semiotika, dalam Barthes pada dasarnya adalah mempelajari 

bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things)114. 

Menurut Danesi, istilah semiotika atau semiotik dimunculkan oleh 

filsuf asal Amerika, Charles Sanders Pierce pada abad ke-19. Ia berpendapat 

bahwa semiotika merupakan konsep tentang tanda, tidak hanya bahasa dan 

sistem komunikasi yang tersusun atas tanda-tanda, melainkan sejauh apa 

dunia yang terkait pada pikiran manusia, sehingga manusia dapat menjalin 

hubungan dengan realitas115. 

                                                             
114 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006) hlm 12 
115 Mukshin Patriansyah, "Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce Karya Patung Rajuding 
Berjudul Manyeso Diri" Vol.16, No.02, 2014 hlm 243-244 
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Ferdinand d Saussure mendefinisikan semiologi sebagai ilmu yang 

mengkaji kehidupan tanda-tanda yang terjadi di tengah masyarakat. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana terbentuknya tanda-tanda 

dan kaidah yang mengaturnya. Saussure membagi tanda kedalam dua 

bagian, yaitu penanda (signifier) yaitu bentuk fisik dari tanda yang dapat 

dipersepsikan dengan indera, dapat berupa gambar dan bunyi-bunyi. 

Sedangkan petanda(signified) yaitu konsep dalam pikiran yang merujuk 

pada tanda dalam gambar dan bunyi-bunyi tersebut melalui kesepakatan 

bersama. Sebagai contoh, jika seseorang berkata anjing (signifier) dengan 

nada tinggi, maka konsep dalam anjing tersebut dapat berupa tanda umpatan 

(signified). Pierce menyampaikan bahwa kehidupan manusia dicirikan oleh 

pencampuran tanda dan cara penggunaannya dalam aktivitas yang bersifat 

representative116. 

Kontribusi utama Ferdinand d Saussure adalah mempelajari kajian 

linguistik dalam arti sempit. Sejak kematiannya, teorinya telah banyak 

digunakan sebagai landasan dasar untuk pendekatan umum terhadap bahasa 

dan makna. Saussure memberikan model representasi yang telah diterapkan 

dalam berbagai objek dan praktik budaya. Pendekatan umum untuk 

mempelajari tanda-tanda dalam budaya, dan budaya sebagai semacam 

"bahasa" yang dibayangkan Saussure, secara umum dikenal dengan istilah 

semiotika117. 

                                                             
116 Sobur, Op. Cit 
117 Hall, Op. Cit hlm 20 
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Semiotika merupakan ilmu yang mengkaji tentang tanda. Menurut 

pendapat para ahli diatas, konsep semiotika mengacu pada sebuah alat yang 

digunakan untuk mencari tahu tentang kehidupan di dunia ini melalui tanda. 

Tanda merepresentasikan sebuah benda atau ide. Ferdinand d Saussure 

adalah seorang filsuf dimana teorinya telah dikembangkan oleh Rolland 

Barthes.  

2.5.2 Teori Tanda : Rolland Barthes 

Roland Barthes lahir pada 1915 di Perancis dan dibesarkan di 

Bayonne, kota kecil didekat pantai Atlantik disebelah barat daya Perancis. 

Rolland Barthes dikenal sebagai pemikir strukturalis yang kuat dalam 

mempraktikkan model linguistik dan semiologi milik Saussure. Sebuah 

majalah Perancis benama Les Letters Nouvelles memuat rangkaian tulisan 

Barthes. Dalam tulisannya, Barthes banyak membahas mengenai 

bagaimana aspek denotasi tanda-tanda memunculkan konotasi yang pada 

dasarnya adalah mitos-mitos yang dibangkitkan oleh sistem tanda untuk 

membentuk masyarakat. Barthes lebih banyak membahasa fenomena 

kehidupan sehari-hari yang luput dari perhatian. Rolland Barthes 

mengembangkan lebih lanjut tentang semiotikaFerdinand de Sausurre 

mempunyai konsep dasar penanda dan petanda118. John Fiske membuat 

tabel yang diadaptasi dari tabel milik Roland Barthes dengan lebih 

sederhana untuk diartikan : 

                                                             
118 Sobur, Loc. Cit 
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Gambar  2.2 Tabel Semiotika Roland Barthes yang diadaptasi ulang oleh 

John Fiske 

Dari tabel diatas, analisis semiotik dari Roland Barthes 

menggunakan penekanan pada pemaknaan sistem tanda, terdapat tiga 

tananan tingkatan, denotasi, konotasi dan mitos. Pada tatanan pertama, yaitu 

denotasi terdiri dari penanda dan petanda. Penanda merupakan sesuatu yang 

terlihat, atau memang ada (realitas). Sedangkan petanda diartikan sebagai 

bagaimana wujud dari petanda itu digambarkan. Denotasi menghasilkan 

yang pasti, langsung dan jelas, denotasi ditelaah secara bahasa. Hasil dari 

penanda dan petanda adalah sebuah tanda119. 

Barthes menampatkan konotasi pada tatanan kedua dalam penanda. 

Konotasi berguna untuk menggambarkan interaksi yang berlangsung antara 

tanda dengan perasaan emosi penggunanya dan nilai-nilai kulturnya. 

Tatanan kedua dalam menganalisis kerja tanda adalah mitos. Mitos 

merupakan pemaknaan tatanan kedua dari petanda. Mitos diartikan sebagai 

                                                             
119 John Fiske, Cultural Communication Studies : Sebuah Pengantar Komperehensif, terj. Yosal 
Iriantara dan Idy Subandi Ibrahim (Yogyakarta : Jalasutra, 2004) hlm 118 
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cara berfikir dari suatu kebudayaan tentang sesuatu, cara 

mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu120. 

Contoh dari pengerjaan tabel pemaknaan dari Barthes adalah, pada 

tahap denotatif signifier (penanda), bunga mawar dimaknai sebagai bunga 

berwarna merah yang mempunyai tangkai. Sedangkan pada tahap denotatif 

signified (petanda), atau konteksnya, bunga mawar tersebut akan mekar. 

Konotasi merupakan tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara 

penanda dan petanda, didalamnya telah beroperasi maknayang tidak 

langsung dan tidak pasti. Misalnya, pada tahap konotatif ini bunga mawar 

merupakan tanda dari sebuah lambang cinta. Mitos terjadi apabila denotatif 

dan konotatif  sudah menguasai masyarakat. 

2.6 Teori Pesan 

2.6.1 Teori Simbol : Susanne Langer 

Teori yang dicetuskan oleh Langer dinilai sangat bermanfaat, karena 

menegaskan beberapa konsep dan istilah yang biasa digunakan dalam 

bidang komunikasi. Dalam bukunya yang berjudul Philosophy in a New, ia 

membahas mengenai teori simbol, dan menyatakan bahwa simbolisme 

adalah "new key" untuk memahami bagaimana jalan pikiran manusia 

berubah menjadi kebutuhan untuk mengekspresikan diri. Teori Langer 

memberikan standarisasi untuk tradisi semiotik dalam kajian komunikasi. 

Menurut Langer, simbol dibuat dengan cara yang lebih kompleks, dengan 

membuat seseorang untuk berfikir tentang sesuatu yang terpisah dari 

                                                             
120Ibid 
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kehadirannya. Simbol merupakan konseptualisasi manusia tentang suatu 

hal, sebuah simbol diciptakan ada untuk sesuatu. 

Sebagai contoh, tertawa adalah tanda kebahagiaan. Tertawa dapat 

dijadikan sebagai simbol dengan membuat maknanya berbeda dalam 

banyak hal yang terpisah pada acuannya yang secara langsung. Tertawa 

dapat disimbolkan sebagai kesenangan, kelucuan atau bahkan cemooh. 

Sebuah simbol atau kumpulan simbol-simbol dapat bekerja dengan 

menghubungkan sebuah konsep, ide umum, pola atau bentuk. Menurut 

Langer, konsep adalah makna yang telah disepakati Bersama-sama diantara 

pelaku komunikasi. Dapat diketahui bahwa, makna yang disetujui adalah 

denotatif, sedangkan gambaran atau makna pribadi disebut makna 

konotatif121. 

                                                             
121 Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, Teori Komunikasi : Theories of Human 
Communication. Terj. Mohammad Yusuf Hamdan (Jakarta : Salemba Humanika, 2014) hlm 153 


