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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pemahaman Tentang Film 

Film dalam pengertian sempit adalah penyajian gambar lewat layar lebar, tetapi 

dalam pengertian yang lebih luas bisa juga termasuk yang disiarkan televisi. Film dalam 

kemampuan visualnya yang didukung dengan audio yang khas, sangat efektif sebagai 

media pendidikan dan penyuluhan. Ia bisa berputar berulangkali pada tempat dan 

khalayak yang berbeda. 

Menurut Sumarno (1996:28), Film merupakan karya seni yang lahir dari suatu 

kreativitas orang-orang yang terlibat dalam proses penciptaan film. Sebagai karya seni, 

film terbukti mempunyai kemampuan kreatif. Ia mempunyai kesanggupan untuk 

menciptakan sesuatu realitas rekaan sebagai bandingan terhadap realitas. Realitas imajiner 

itu dapat menawarkan rasa keindahan, renungan, atau sekedar hiburan.  

Menurut Pratista (2008:1) film secara umum dapat dibagi menjadi atas dua unsur 

pembentuk yakni, unsur naratif dan unsur semantik.  Dua unsur tersebut saling 

berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membuat sebuah film. Masing-

masing unsur tersebut tidak dapat akan membentuk film jika hanya berdiri sendiri. Bisa 

dikatakan bahwa unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan di olah atau berhubungan 

dengan aspek cerita atau tema film, seperti tokoh, masalah yang diangkat dalam film 

tersebut, konfilk, lokasi maupun waktunya.   

Sementara itu unsur sinemantik adalah cara (gaya) untuk mengolah dan bisa 

dikatakan juga merupakan aspek-aspek teknis dalam produksi sebuah film. Pertama, 
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Mise-en-scene  adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang berada didepan 

kamera dan ada elemen pokok dalam  Mise-en-scene yakni setting atau latar, tata cahaya, 

kostum dan make up, serta akting dan pergerakan pemain. Kedua, sinematografi adalah 

perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta hubungan kamera dengan obyek yang 

diambil. Ketiga, Editing adalah transisi sebuah gambar (shot) kegambar (shot) lainnya. 

Dan yang keempat suara adalah segala hal dalam film yang mampu ditangkap melalui 

indera pendengaran. Seluruh unsur sinemantik tersebut saling terkait, mengisi, serta 

berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk unsur sinemantik secara keseluruhan.   

1. Jenis-jenis Film  

Dalam bukunya Sumarno (1996:38), secara umum film dibagi menjadi beberapa 

jenis yaitu film fiksi (cerita), non fiksi (non cerita), film eksperimental dan film animasi. 

a. Film Fiksi 

Film fiksi (cerita) adalah film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang, 

dan dimainkan oleh aktor dan aktris. Pada umumnya film fiksi ini bersifat 

komersial, artinya dipertunjukkan dibioskop dengan dukungan sponsor iklan 

tertentu.  

b. Film Non Fiksi 

Film non fiksi (non cerita) merupakan kategori film yang mengambil kenyataan 

sebagai subyeknya. Jadi, merekam kenyataan dari pada fiksi tentang kenyataan. 

salah satu contonya Film Dokumenter merupakan kategori film yang mengandung 

fakta, ia juga mengandung subjektivitas pembuat. Subjektivitas diartikan sebagai 

sikap atau opini terhadap peristiwa. Jadi, ketika faktor manusia ikut berperan, 
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persepsi tentang kenyataan akan sangat bergantung pada manusia pembuat film 

dokumenter itu.  

c. Film Eksperimental 

Film Eksperimental adalah film yang tidak dibuat dengan kaidah-kaidah pembuat 

film yang lazim. Tujuannya untuk mengadakan eksperimental dan mencari cara-

cara pengucapan baru lewat film.  

d. Film Animasi 

Film Animasi adalah pemanfaatan gambar (lukisan) Maupun benda-benda mati 

yang lain, seperti boneka, meja dan kursi yang biasa dihidupkan dengan teknik. 

 

      B. Sejarah Perkembangan Film di Indonesia 

  Dalam Winarni (2003:38) perkembangan perfilman di Indonesia dari catatan  

sejarah perfilman Indonesia, film pertama yang diputar berjudul Lely Van Java yang 

diproduksi di Bandung pada tahun 1926 oleh David. Pada tahun 1927/1928 Krueger 

Corporation memproduksi film Eulish Atjih, dan sampai tahun 1930, masyarakat disuguhi 

film Lutung Kasarung, SiConat, dan Pareh, film-film tersebut merupakan film bisu dan 

diusahakan oleh orang-orang Belanda dan Cina.   

  Dalam Effendi (2008:1) produksi film Indonesia mulai menunjukkan 

peningkatan. Untuk kurun waktu tahun 2000 sampai 2004, katalog film Indonesia 1926-

2007 yang disusun JB. Kristanto mencatat sebanyak 74 film telah beredar dibioskop. 

Artinya, dalam kurun waktu lima tahun itu, rata-rata produksi hampir 15 film pertahun. 

Jumlah itu terus meningkat, tahun 2007 saja beredar lebih dari 70 judul film Indonesia. 

Hingga tahun akhir 2008 diperkirakan mencapai 100 judul film. Tingginya jumlah 
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Produksi film di Indonesia dipengaruhi oleh jumlah penonton, apalagi film box office 

Amerika tidak ada yang melampaui film box office Indonesia. Hal ini menunjukkan 

bahwa penonton bioskop di indoneisa lebih mencintai produk sendiri.  

  Salah satu contoh film terlaris tahun 2008 ini adalah Ayat-ayat Cinta, terbukti 

dengan film Titanic yang menjadi film terlaris sepanjang masa didunia, ternyata jumlah 

penontonnya dalam 3 bulan pertama masih kalah jauh dengan ayat-ayat cinta yang konon 

menghimpun lebih dari 4 juta penonton.  

  Pada masa sekarang, perfilman Indonesia bahkan berkembang lebih pesat lagi, 

ditandai oleh banyaknya film Indonesia yang ditampilkan di bioskop Indonesia. Memang 

tema horor, sex dan komedi masih mendominasi film-film Indonesia pada saat ini, tetapi 

di samping tema tersebut, Indonesia mampu melahirkan banyak film berkualitas 

international seperti Laksar Pelangi, Sang Pemimpi, Perempuan Berkalung Sorban, Darah 

Garuda, dan sampai yang terakhir muncul film Sang Pencerah, 3 hati Dua Dunia, Satu 

Cinta dan Alangkah Lucunya Negeri Ini dan Serigala Terakhir. Film Indonesia, perlahan 

tapi pasti, mulai mengembalikan kejayaannya di tanah air.   

  Perfilman Indonesia sangat menarik, sebab lika-liku yang terjadi dalam perfilman 

dapat memberikan pengetahuan baru yang berkaitan erat dengan perjuangan kemerdekaan 

bangsa Indonesia terutama Perusahaan Umum Produksi Negara (Perum PFN). Perusahaan 

perfilman ini sangat menarik untuk diketahui perkembangannya sebab merupakan saksi 

perjuangan bangsa dan salah satu perusahaan perfilman yang tetap bertahan hingga 

sekarang. Walaupun perjalanan sejarahnya tidak mudah terutama seringnya pergantian 

nama membuat perusahaan ini juga harus selalu melakukan pengembangan dan perbaikan 

segala bidang.  
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  Cikal bakal berdirinya perusahaan film milik negara ini diawali dengan pendirian 

perusahaan perfilman oleh Albert Ballink pada tahun1934. Perusahaan ini bernama Java 

Pasific Film namun pada tahun 1936 namanya berubah menjadi Algemeene Nederlands 

Indiesche Film (ANIF). Perusahaan ini memfokuskan diri pada pembuatan film cerita dan 

film dokumenter. Peristiwa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 disertai 

dengan pengambilalihan seluruh kekayaan yang berada di bawah kekuasaan Hindia 

Belanda oleh pihak Jepang, salah satunya adalah Algemeene Nederlands Indiesche Film 

(ANIF). Setelah terjadinya peristiwa tersebut, Jepang kemudian mendirikan sebuah 

perusahaan perfilman yang diberi nama Nippon ii Eiga Sha yang berada di bawah 

pengawasan Sendenbu. Film yang diproduksi Nippon Eiga Sha pada umumnya bertujuan 

sebagai alat propaganda politik Jepang. 

  Perkembangan Perum PFN diawali dengan terbentuknya BFI yang 

dilatarbelakangi oleh adanya gerakan karyawan film yang bekerja pada Nippon Eiga Sha. 

Adanya peristiwa penandatanganan draft persetujuan penyerahan Nippon Eiga Sha kepada 

perwakilan Indonesia pada tanggal 6 Oktober 1945 semakin mempermudah gerak para 

karyawan BFI untuk melakukan peliputan berbagai peristiwa bersejarah. Pada tahun 1950, 

BFI berganti nama menjadi Perusahaan Pilem Negara (PPN) namun penyempurnaan EYD 

membuat namanya berubah kembali menjadi Perusahaan Film Negara (PFN). Pergantian 

nama perusahaan kembali terjadi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri 

Penerangan No. 55 B/MENPEN/1975 pada tanggal 16 Agustus 1975. 
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  Berdasarkan surat keputusan ini maka secara resmi PFN berubah menjadi Pusat 

Produksi Film Negara (PPFN). Pergantian nama kembali terjadi seiring dengan berbagai 

usaha yang dilakukan untuk mengembangkan perusahaan dan agar perusahaan dapat 

dikelola secara profesional dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memberikan 

keuntungan bagi negara serta mampu untuk mendiri. Agar dapat mencapai hal tersebut 

maka PPFN merubah statusnya menjadi Perum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 

Tahun 1988 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 1988. Dengan demikian resmilah PPFN 

berganti nama menjadi Perusahaan Umum Produksi Film Negara (Perum PFN). Film 

dilahirkan sebagai tontonan umum (awal 1900-an), karena semata-mata menjadi alternatif 

bisnis besar jasa hiburan di masa depan manusia kota. Film dicap 'hiburan rendahan' orang 

kota. namun sejarah membuktikan bahwa film mampu melakukan kelahiran kembali 

untuk kemudian mampu menembus seluruh lapisan masyarakat, juga lapisan menengah 

dan atas, termasuk lapisan intelektual dan budayawan. bahkan kemudian seiring dengan 

kuatnya dominasi sistem Industri Hollywood, lahir film-film perlawanan yang ingin lepas 

dari wajah seragam Hollywood yang kemudian melahirkan film-film Auteur. Yakni film-

film personal sutradara yang sering disebut sebagai film seni. Dalam pertumbuhannya, 

baik film hiburan yang mengacu pada Hollywood ataupun film-film seni kadang tumbuh 

berdampingan, saling memberi namun juga bersitegang. Masing-masing memiliki karakter 

diversifikasi pasar, festival dan pola pengembangannya sendiri. 

  Sementara pada proses pertumbuhan film Indonesia tidak mengalami proses 

kelahiran kembali, yang awalnya dicap rendahan menjadi sesuai dengan nilai-nilai seluruh 

lapisan masyarakat, termasuk kelas menengah ke atas, juga intelektual dan budayawan. 
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  Perfilman Indonesia pernah mengalami krisis hebat ketika Usmar Ismail menutup 

studionya tahun 1957. Pada tahun 1992 terjadi lagi krisis besar. Tahun 1991 jumlah 

produksi hanya 25 judul film (padahal rata-rata produksi film nasional sekitar 70 - 100 

film per tahun). Yang menarik, krisis kedua ini tumbuh seperti yang terjadi di Eropa tahun 

1980, yakni tumbuh dalam tautan munculnya industri cetak raksasa, televisi, video, dan 

radio. Dan itu didukung oleh kelembagaan distribusi pengawasannya yang melahirkan 

mata rantai penciptaan dan pasar yang beragam sekaligus saling berhubungan, namun juga 

masing-masing tumbuh lebih khusus. Celakanya di Indonesia dasar struktur dari keadaan 

tersebut belum siap. Seperti belum efektifnya jaminan hukum dan pengawasan terhadap 

pasar video, untuk menjadikannya pasar kedua perfilman nasional setelah bioskop. 

  Faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu film nasional salah satunya adalah 

rendahnya kwalitas teknis karyawan film. Ini disebabkan kondisi perfilman Indonesia 

tidak memberikan peluang bagi mereka yang berpotensi untuk berkembang. Pertunjukan 

film di Indonesia sudah dikenal orang pada tahun 1990, sebab pada tahun itu iklan bioskop 

sudah termuat di koran-koran. Sedang pembuatan film, baru dikenal tahun 1910-an. Itu 

pun sebatas pada pembuatan film dokumenter, film berita atau film laporan. Pada tahun 

1926, barulah dimulai pembuatan film cerita di Bandung. 

 

C.  Film Sebagai Komunikasi Massa  

 

Defenisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner 

yakni “komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada 

sejumlah orang besar”. Sedangkan defenisi komunikasi massa yang lebih rinci 

dikemukakan oleh ahli komunikasi yakni Gerbner “kommunikasi massa adalah produksi 

dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontiniu 
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serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri (Ardianto dan Erdinaya, 

2004:4). 

Komunikasi mempunyai efek tertentu menurut Liliweri, (2004:39), secara umum 

terdapat tiga efek komunikasi massa, yaitu: (a) efek kognitif, dimana pesan komunikasi 

massa mengakibatkan khalayak berubah dalam hal pengetahuan, pandangan, dan 

pendapat terhadap sesuatu yang diperolehnya. Efek ini berkaitan dengan transmisi 

pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. (b) efek afektif, dimana pesan 

komunikasi massa mengakibatkan berubahnya perasaan tertentu dari khalayak. Orang 

dapat menjadi lebih marah dan berkurang rasa tidak senangnya terhadap suatu akibat 

membaca surat kabar, mendengarkan radio atau menonton televisi. Efek ini ada 

hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai. (c) efek konatif, dimana pesan komunikasi 

massa mengakibatkan orang mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Efek ini merujuk pada prilaku nyata yang dapat diminati, yang 

meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berprilaku.  

  

      D.  Film sebagai Bentuk Media Massa  

Film pertama kali lahir di paruh kedua abad 19, dibuat dengan bahan dasar 

seluloid yang sangat mudah terbakar, bahkan oleh percikan abu rokok sekalipun. Sesuai 

perjalanan waktu, para ahli berlomba- lomba untuk menyempurnakan film agar lebih 

aman, lebih mudah diproduksi, dan enak ditonton. Saat ini setidaknya ada tiga macam 

ukuran film yang diproduksi secara massal, yakni 35 mm, 16 mm, dan 8 mm. Angka- 

angka tersebut menujukkan lebarnya pita seluloid. Semakin lebar pita seluloid, semakin 

baik pula kualitas gambar yang dihasilkan (Effendy, 2002:17). 
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Film menurut Pratista (2008:39), secara umum dapat dibagi atas dua unsur yaitu 

unsur naratif dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut saling berinteraksi dan 

berkesinambungan satu saman lain untuk membentuk sebuah film. Masing-masing unsur 

tersebut tidak akan dapat membentuk film jika hanya berdiri sendiri. Bisa kita katakan 

bahwa unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan diolah, sementara unsur sinematik 

adalah cara (gaya) untuk mengolahnya. Dalam film cerita, unsur naratif adalah perlakuan 

terhadap cerita filmnya. Sementara unsur sinematik atau juga sering di istilahkan gaya 

sinematik merupakan aspek-aspek teknis pembentuk film. Unsur sinematik terbagi 

menjadi empat elemen pokok yakni, mise-en scene, sinematografi, editing dan suara. 

Masing-masing elemen sinematik tersebut juga saling berinteraksi dan berkesinambungan 

satu sama lain untuk membentuk gaya sinematik secara utuh. Mise-en-scene adalah 

segala hal yang berada di depan kamera. 

Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Setiap film cerita  

tidak mungkin lepas dari unsur naratif. Setiap cerita pasti memiliki unsur-unsur seperti 

tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu serta lainya. Seluruh elemen tersebut membentuk 

unsur naratif secara keseluruhan. Elemen-elemen tersebut saling berinteraksi serta 

berkesinambugan satu sama lain untuk membentuk sebuah jalinan peristiwa yang 

memiliki maksud dan tujuan. Seluruh jalinan peristiwa tersebut terikat oleh sebuah aturan 

yakni hukum kausalitas, (logika sebab-akibat). Aspek kausalitas bersama unsur-unsur dan 

waktu adalah elemen-elemen pokok pembentuk naratif. Sedangkan unsur sinematik lebih 

ke aspek-asoek teknis dalam produksi sebuah film (Pratista  2008:44). 

Film merupakan sebuah alat untuk menyapaikan pesan yang efektif dalam 

mepengaruhi khalayak dengan pesan-pesan yang disampaikannya. Film selalu 
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mempengaruhi dan membentuk masyarakat melalui muatan pesan-pesannya (message) 

(Sobur, 2004:127). Tema-tema yang diangkat di dalam film menghasilkan sebuah nilai-

nilai yang biasanya didapatkan di dalam sebuah pencarian yang panjang tentang 

pengalaman hidup,realitas sosial,serta daya karya imajinatif dari sang penciptanya dengan 

tujuan dalam rangka memasuki ruang kosong khalayak tentang sesuatu yang belum 

diketahuinya sama sekali sehingga tujuan yang ingin dicapainya pun sangatlah 

bergantung pada seberapa antusias khalayak terhadap tema-tema yang diangkat di dalam 

film tersebut. Sementara itu film menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2009 Tentang Perfilman mengatakan bahwa, film merupakan karya seni budaya 

yang merupakan pranata sosial  dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan 

kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.  

Dalam hal ini, film merupakan suatu realitas dalam masyarakat, tetapi 

selanjutnya terdapat perubahan oleh sutradara maupun produser sebuah film, agar film 

yang disajikan tampak lebih menarik bagi penonton, bahwasannya film tidak haya 

sebagai refleksi masyarakat. Makna film sebagai representasi dari realitas masyarakat, 

berbeda dengan film sebagai refleksi dari realitas. Sebagai refleksi dari realitas, film 

sekedar memindah realitas ke layar tanpa mengubah realitas itu. Sementara itu, sebagai 

representasi dari realitas film membentuk dan menghadirkan kembali realitas brdasarkan 

kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannnya. 
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E.   Jenis-Jenis Film 

1. Film Non Fiksi 

  Sebagai contoh, untuk film non fiksi adalah film dokumenter yang menjelaskan 

tentang dokumentasi sebuah kejadian alam, flora, fauna maupun manusia. Film 

dokumenter tidak menciptakan suatu peristiwa atau kejadian namun merekam peristiwa 

yang sungguh-sungguh terjadi atau otentik. Seiring dengan berkembangnya jaman, 

muncul jenis dari film documenter yaitu dokudrama (docudrama). Dalam jenis 

dokudrama, terjadi reduksi realita demi tujuan-tujuan estetis, agar gambar dan cerita 

menjadi lebih menarik. Dalam jenis film dokudrama, realita tetap menjadi pegangan 

(Prastita 2008:93). 

2. Film Fiksi 

 Untuk kelompok film fiksi, dalam dunia perfilman kita mengenal jenis-jenis film yang 

berupa drama, suspence atau action, science fiction, horor dan film musikal. Dalam film 

fiksi kita bebas dalam membuat script atau skenario menurut keinginan dan berdasarkan 

khayalan imajinasi kita sendiri, berbeda dengan film dokumenter yang harus berdasarkan 

fakta dan realita yang ada (Ardianto dan Erdinaya, 2004:54). 

3. Film Eksperimental 

   Film eksperimental merupakan jenis film yang sagat berbeda degan dua 

jenis film lainya. Para sineas eksperimental umumnya bekerja di luar industri film utama 

(mainstream)  dan bekerja pada studio independen atau peroragan. Mereka umumnya 

terlibat penuh dalam seluruh produksi  filmnya sejak awal higga akhir. Film 

eksperimental tidak memiliki plot namun tetap memiliki struktur. Struktur sangat 

dipengaruhi oleh insting subjektif sineas seperti gagasan,ide, emosi, serta pegalaman 
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batin. Film eksperimental ini merupakan film yang lahir dari tradisi menonton TV dan 

dalam perkembangan lebih lanjut disebut sebagai video art. Berbeda dengan film film 

biasa, film eksperimental atau video art merupakan penggabungan antara konsep waktu 

(waktu untuk visualisasi ditentukan sebelumnya oleh si pembuat film jadi durasi tidak 

tergantung kepada hasil editan) konsep visual (visualisasi membebaskan apakah penonton 

tetap sebagai penonton atau penonton sebagai subjek yang diaktualisasikan untuk 

ditonton) (Eriyanto 2001:90). 

 

     F.  Kajian Budaya Indonesia 

Ada banyak sekali definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh para ahli, salah 

satunya tokoh antropologi sosial budaya asal Inggris Edward Burnett Tylor yang berkata 

kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-

kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Koentjaraningrat 

memberikan definisi budaya sebagai sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia 

dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar 

(Koentjaraningrat, 1990).  

Kebudayaan Indonesia sendiri dapat didefinisikan sebagai seluruh kebudayaan 

lokal yang telah ada sebelum terbentuknya negara Indonesia pada tahun 1945. Seluruh 

kebudayaan lokal yang berasal dari kebudayaan beraneka ragam suku di Indonesia 

merupakan bagian integral dari kebudayaan Indonesia. Kebudayaan di Indonesia sangat 

beragam, tetapi Indonesia dikenal dengan budaya ketimuran yang menjunjung tinggi 
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akhlak, norma, sopan santun. Pada era modernisasi, perubahan kebudayaan berlangsung 

sangat cepat karena pengaruh kemajuan teknologi.  

Budaya asing dapat masuk ke Indonesia sewaktu-waktu dan membuat perubahan 

yang signifikan mulai dari pola pikir, perilaku, sampai pola hidup masyarakat. Ini yang 

akhirnya menyebabkan adanya pergeseran makna juga budaya menjadi suatu hal yang 

dianggap baru ditengah masyarakat kita. 

Budaya asing yang sangat besar pengaruhnya terhadap kebudayaan di Indonesia 

adalah budaya barat. Budaya barat masuk ke berbagai sektor termasuk cara berpakaian. 

Budaya pakaian orang Indonesia yang tertutup sebagai simbol kepribadian orang timur 

mulai bergeser. Terutama di kalangan para remaja. Gaya berpakaian remaja menjadi 

lebih terbuka dan norak. Bahkan, di kota-kota besar seperti Jakarta, gaya hidup bebas 

yang merupakan gaya pop barat sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. 

Inilah yang menjadi kajian dalam  perkembangan budaya di Indonesia yang mulai 

bergeser oleh pengaruh arus globalisasi. Pola pikir, perilaku, etika, sopan santun yang 

menjadi identitas budaya indonesia telah menjadi sesuatu yang jarang dijumpai berubah 

menjadi budaya yang dinilai sangat bertentangan dengan budaya indonesia itu sendiri. 

Hal demikian menjadi sesuatu yang tabu jika dihubungkan pada budaya lokal, norma, 

etika ketimuran yang kita miliki. 

Di dalam percakapan sehari- hari, seseorang sebaiknya untuk menghindari 

penggunaan kata- kata tabu di dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia yang 

merupakan berbudaya timur, mengucapkan kata tabu (vulgar) di dalam sebuah 

percakapan sehari- hari adalah sangat tidak sopan. Salah satu contohnya seperti 

menyebutkan organ reproduksi manusia adalah sangat tidak sopan atau vulgar untuk kita 



 

19 
 

ucapkan dalam pergaulan sehari- hari. Penjelasan diatas mengkaji budaya Indonesia yang 

ketimuran yang berhubungan dengan etika dan norma dalam bermasyarakat, berbeda 

halnya dengan budaya asing yang menganut budaya globalisasi atau kebebasan. 

 

G. Kebudayaan dan Perubahan Sosial 

Istilah kebudayaan berasal dari kata colere (kata kerja bahasa Latin) yang berarti 

bercocok tanam (cultivation). Dalam bahasa Indonesia istilah kebudayaan berasal dari 

kata buddayah (bahasa sansekerta), yaitu bentuk jamak dari (budi atau akal). Kata budaya 

dapat diartikan sebagai perkembangan dari budi-daya , yang berarti daya dari budi yaitu 

cipta rasa dan karsa (Pujileksono, 2006:19). 

Ada banyak sekali definisi dari kebudayaan, salah satunya seperti yang dikutip 

dalam buku Petualangan Antropologi karya Sugeng Pujileksono, bahwa definisi tertua 

tentang kebudayaan digagas oleh Edward B. Tylor pada tahun 1871, yang menyebutkan 

bahwa kebudayaan sebagai keseluruhan komplek meliputi pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, hukum, moral, adat dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh 

manusia sebagai anggota masyarakat. 

Menurut Sugeng Pujileksono dalam Petualangan Antropologi, terdapat tiga 

pendekatan dalam definisi kebudayaan, yaitu pendekatan deskriptif, pendekatan bawaan 

sosial dan pendekatan perseptual. Pendekatan deskriptif ditandai dengan adanya deskripsi 

unsur –unsur kebudayaan yang terdiri dari bahasa, moral, pengetahuan, hukum, adat 

istiadat, seni, kebiasaan masyarakat. Pendekatan ini mengartikan kebudayaan sebagai 

sebuah kompleksitas kehidupan manusia. 
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Pendekatan bawaan sosial mengategorikan definisi kebudayaan sebagai sebuah 

proses pewarisan sosial, proses pembelajaran kebudayaan, transformasi antar generasi, 

kebiasaan yang diturunkan. Kebudayaan tidak dianggap sebagai warisan dari genetika, 

melainkan diperoleh dari proses belajar, pewarisan dan penurunan-penurunan kebiasaan. 

Misalnya persiapan seorang anak dalam menghadapi ujian. Tentang apa yang seharusnya 

dipersiapkan, bagaimana mengatur waktu dan sebaga inya, hal tersebut bukan bawaan 

genetik sejak dalam kandungan, melainkan diperoleh me lalui proses belajar dari penga 

laman-pengalaman orang di sekitarnya termasuk guru dan orang tuanya. 

Pendekatan perseptual memahami bahwa kebudayaan dibentuk oleh perilaku 

manusia, dan perilaku tersebut merupakan hasil persepsi terhadap dunianya. Pendekatan 

ini lebih menekankan pada persepsi kelompok masyarakat terhadap dunianya. Misalnya 

kelompok tertentu sangat memperhitungkan pemilihan waktu untuk melaksanakan 

pernikahan, karena masih percaya pada tradisi leluhur tentang perhitungan hari, 

sementara ke-lompok lain tak lagi memperhitungkan hari kapan waktu terbaik untuk 

menikah. 

Dengan adanya kebudayaan, maka keberadaan manusia dapat dibedakan dengan 

makhluk hidup lainnya. Dalam satu bentuk kebudayaan ada satu proses belajar yang luar 

biasa. Dari hasil belajar tersebut manusia mampu menciptakan tatanan kehidupan sosial 

yang sedemikian rupa. Manusia selalu mengalami perkembangan, berbeda dengan hewan 

dan tumbuhan yang statis dalam fase kehidupannya. Manusia mampu menciptakan satu 

bentuk sistem atau standart perilaku dalam kehidupannya. Perilaku-perilaku tersebut 

diwariskan secara turun temurun melalui proses sosoalisasi, baik yang terjadi di dalam 

keluargamaupun yang didapat dari lingkungan sekitar di mana individu itu tinggal. 
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Dalam masa transisi pertumbuhan manusia, perilaku-perilaku tersebut selalu 

mengalami proses penyesuaian dengan norma dan aturan yang berlaku, dimana norma 

juga merupakan hasil dari kebudayaan. Maka da pat dikatakan, bahwa manusia dan 

kebudayaan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Pada mulanya pembiasaan 

dan pembelajaran pola perilaku dirasa sangat sulit, namun lama kelamaan pembisaan itu 

akan menjadi kebiasaan. 

Melalui pola perilaku dan kebiasaan individu yang dimiliki sebagian besar 

masyarakat, maka pola perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan sosial, maka hal 

tersebut dapat dikatakan sebagai kebudayaan (Pujileksono, 2006: 25). Dari sudut pandang 

antropolog, kebudayaan merupakan sekumpulan pola pikir ataupun pola perilaku yang 

dimiliki secara bersama oleh suatu masyarakat dimana pola tersebut di peroleh melalui 

proses belajar. Melalui pola perilaku dan pola pikir tersebut, maka akan terwujud satu 

bentuk kebudayaan. Dalam setiap kebudayaan ada semacam pembatasanpembatasan. 

Selama masyarakat sejalan dengan pola pikir dan arah dari kebudayaan yang 

berlaku, pembatasan itu tidak akan dirasakannya. Namun baru dirasakan jika pola pikir 

individu mendapat pertentangan dari masyarakat luas. Misalnya dalam ajaran Islam, 

perempuan yang tidak ada ikatan saudara atau suami istri (bukan muhrim) dilarang 

berjalan, duduk berduaan ataupun memegang tangan di tempat sepi. Maka perilaku 

semacam ini, dianggap telah melanggar norma pergaulan dan kesusilaan. Karena pola 

kebiasaan tiap masyarakat berbeda, maka kebudayaan antar masyarakat pun berbeda pula 

berikut batasan-batasan yang berlaku. 

Dengan sifat kebudayaan yang dinamis, maka secara otomatis juga akan memicu 

terjadinya suatu perubahan dalam struktur, sistem politik dan kekuasaan, dan pola-pola 
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sosial lainnya, Ishomuddin menyebutnya perubahan sosial. Suparlan (dalam Ishomuddin, 

2007: 56) menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam struktrur dan 

pola-pola hubungan sosial, yang antara lain mencakup; sistem status, hubungan-

hubungan dalam keluarga, sistem politik dan kekuatan, dan persebaran penduduk. 

Adapun pembentuk struktur sosial adalah identitas atau status individu dan kelompoknya. 

Mengutip dari pemikiran Ishomuddin yang menjelaskan pengertian dari status individu 

adalah urutan posisi atau tempat individu di dalam hirarki prestis suatu kelompok atau 

masyarakat, sedangkan status kelompok adalah urutan atau tempat kelompok itu dalam 

hirarki prestis dari suatu masyarakat. Status tidak bisa terlepas dari peran karena status 

merupakan aspek statisnya, sedangkan peran atau perilaku merupakan aspek dinamisnya 

(Ishomuddin, 2007: 56). 

Kebudayaan lahir dari sebuah proses olah pikir manusia. Dalam proses penciptaan 

kebuda yaan ataupun dalam rangka untuk merubah elemen-elemen kebudayaan selalu 

terdapat tahapan atau proses di dalamnya. Proses disini dapat diorentasikan sebagai siklus 

biologis yang mengacu pada perkemba ngan umur serta kedewasaan, bisa juga mengacu 

karena individu mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial yang sedang dihadapinya. 

Kehidupan manusia yang selalu berubah tak lain adalah sebagai upaya untuk mencapai 

keseimbangan atau stabilitas dalam tatanan kehidupan sosialnya, meski dalam proses 

perubahan tersebut mengarah pada perubahan yang lebih baik, atau bahkan mengarah 

pada kemunduran. Sebagai contoh misalnya, ketika suatu masyarakat dihadapkan pada 

satu bentuk teknologi terbaru, perubahan akan bersifat progress jika masyarakat tersebut 

mampu membuat kehidupannya lebih baik dengan teknologi tersebut, dan bersifat regress 
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jika dengan teknologi tersebut itu malah tidak bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi 

masalah dan akhirnya timbul rasa frustasi dan apati. 

Dengan adanya proses yang mengarah pada kemajuan dan kemunduran sikap 

masyarakat, akhirnya dari situ justru akan dapat diketahui perkembangan yang ideal. 

Maka untuk mencapai harmonisasi kehidupan, akan banyak ditemui terjadinya 

disintegrasi dalam setiap unsur ataupun tata nilai dalam masyarakat tersebut untuk 

kemudian diseleksi mana sistem nilai yang masih mempunyai relevansi dengan kondisi 

sosial yang sedang di hadapi. Ishomuddin menyebutkan bahwa perubahan sosial berarti 

“development” atau perkembangan yang merupakan perubahan tertuju kepada kemajuan 

keadaan hidup anggota masyarakat, sehingga akan dinikmati pula oleh individu. 

 

H.  Perempuan Dalam Film 

 

Perkembangan industri perfilman dalam jurnal Rahmat Edi Irawan, belum banyak 

mengubah stereotip negatif tentang keberadaan perempuan di industri perfilman. Bahkan, 

saat ini nyaris serata perempuan dianggap sebagai fantasi dunia di industri perfilman, 

yang dibutuhkan untuk lebih mengomersialkan film yang dibuat. Kehadiran perempuan, 

terutama dari segi fisiknya, dianggap sebagai resep mujarab untuk membuat penonton 

datang dan menonton ke bioskop. Atau dengan kata lainnya, perempuan hanya dianggap 

sebagai objek erotis yang dapat dinikmati oleh penonton, khususnya laki-laki. 

Perempuan di perfilman nasional dalam catatan sejarah dunia perfilman 

Indonesia, nama-nama artis seperti Suzana, Eva Arnaz, Meream  Bellina, Tamara 

Blezinsky hingga Julia Perez, sangat dikenal. Namun jika ditanyakan kepada penonton 

artis-artis tersebut pernah berperan di film apa dan memerankan apa, mungkin tidak 
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banyak penonton yang bisa menjawab dengan tepat. Jika ditanyakan lagi kepada 

penonton, alasan mereka mengenal dan mengingat nama-nama artis tersebut, tentu 

penonton akan lebih mudah menyebut bagian tubuh tertentu atau ukuran fisik tertentu 

yang pernah mereka hadirkan dan tampilkan di film nasional yang beredar selama ini. 

Bahkan, sebagian besar penonton barangkali memang datang ke bioskiop atau menonton 

film tersebut karena memang ingin melihat tampilnya artis-artis tersebut yang 

memperlihatkan keseksian dan bagian tubuh tertentu dari mereka masing-masing. 

 

     I.  Perempuan Jawa 

Pengertian perempuan menurut Fakih adalah manusia yang memiliki alat 

reprodukasi seperti rahim, saluran untuk melahirkan, mereproduksi telur, memiliki vagina 

dan mempunyai alat menyusui. Perempuan memiliki sifat yang lemah lembut, cantik, 

emosional dan keibuan (Fakih, 2012:8). Gambaran perempuan Indonesia kebanyakan 

dijadikan sebagai objek dari mesin operasional industri media dan objek pola kerja 

patriarki, seksis, pelecehan dan kekerasan. Banyak persoalan perempuan yang menyeruak 

dalam media massa seperti kasus KDRT, pelecehan seksual, pemerkosaan, perdagangan 

perempuan dan bahkan pembunuhan. Karakter perempuan terbentuk sejak kecil dengan 

faktor sekeliling seperti keluarga, lingkungan, dan kebudayaan. 

Perempuan  Jawa sangat identik dengan kultur Jawa, seperti bertutur kata halus, 

tenang, diam (kalem), tidak suka konflik, mementingkan harmoni, menjunjung tinggi 

nilai keluarga, mampu mengerti dan memahami orang lain, sopan, pengendalian diri 

tinggi atau terkontrol, dan daya tahan untuk menderita tinggi. Bila ada perselisihan ia 

lebih baik mengalah, tidak gegabah, tidak grusa-grusu, dan dalam mengambil langkah 
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mencari penyelesaian dengan cara halus. Dalam konsep budaya Jawa terdapat beberapa 

istilah tentang wanita, yaitu: wadon, pawèstri, putri, wanodya, retna, kusuma, memanis, 

juwita, wanita, dan dayita. Masing-masing istilah ini mempunyai arti tersendiri yang 

menunjukkan bahwa wanita dalam pandangan masyarakat Jawa memiliki peran istimewa 

(Basuki, 2005:5). 

 Istilah perempuan secara konseptual dipaparkan dalam untaian kata: “sira dèn-

bisa nuhoni witing nata tinggal sarananing priyanira.” Artinya, bahwa perempuan harus 

bersungguh-sungguh dalam aturan dan satu rasa dengan suaminya. Dalam khasanah 

kebudayaan Jawa, wanita merupakan akronim (jarwa dhosok) dari kata wani ditata, 

maksudnya bersedia diatur oleh suaminya. Dalam konsep budaya Jawa terdapat beberapa 

istilah tentang wanita, yaitu: wadon, pawèstri, putri, wanodya, retna, kusuma, memanis, 

juwita, wanita, dan dayita. Masing-masing istilah ini mempunyai arti tersendiri yang 

menunjukkan bahwa wanita dalam pandangan masyarakat Jawa memiliki peran istimewa. 

 Dalam istilah jawa, perempuan memilki beberapa istilah panggilan seperti wadon, 

wanita, estri atau putri. Istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri bahkan 

membawa konsekuensi ideologi tersendiri. Penjelasannya sebagai berikut: 

1.  Kata wadon berasal dari bahasa Kawi yakni “wadu” yang secara harfiah bermakna 

kawula atau abdi. Istilah ini sering diartikan bahwa perempuan ditakdirkan menjadi 

“abdi” (nelayan) sang guru laki (suami). 

2.  Wanita, kata wanita sama seperti keterangan diatas bahwa kata wanita tersusun dari 

dua kata yaitu wani (berani) dan ditata (diatur), artinya adalah sosok yang berani 

ditata dan diatur. Dalam kehidupan praktis masyarakat jawa, wanita adalah sesosok 
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yang selalu mengusahakan keadaan tertata sehingga untuk itu pula dia harus menjadi 

sosok yang berani ditata. 

3.  Estri, kata tersebut berasal dari bahasa Kawi yakni “estren”, yang berarti penjurung 

(pendorong). Dari kata “estren” lalu terbentuklah kata hangestreni yang berarti 

mendorong. Dari sini dapat kita ketahui bahwa seorang istri harus mampu memberi 

dorongan kepada suami, lebih-lebih suami dalam keadaan sangat melemah. 

4.  Putri, yang berarti anak perempuan. Dalam tradisonal jawa, kata inisering dikatakan 

sebagai singkatan putus tri perkawis (gugurnya tiga perkara), yakni 

seorangperempuan dalam kedudukan putri dituuntut untuk menjalankan 

kewajibannya, baik sebagai wadon, wanita mapun istri. 

http://rudiindri.blogspot.com/2013/07/wanita-dalam-budaya-jawa.html  

 Di Indonesia dikenal sistem patriarkis, meskipun terdapat variasi corak patriarki 

antar budaya. Salah satu masyarakat yang kental dengan kebudayaan patriarkis adalah 

Jawa. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang memiliki pembatasan-pembatasan 

tertentu dalam relasi gender yang memperlihatkan kedudukan dan peran laki-laki yang 

lebih dominan dibanding perempuan. 

Perempuan Jawa diharapkan dapat menjadi seorang pribadi yang selalu tunduk 

dan patuh pada kekuasaan laki-laki, yang pada masa dulu terlihat dalam sistem kekuasaan 

kerajaan Jawa (keraton). Perempuan pada masa kerajaan tidak diperkenankan menjadi 

pemimpin kerajaan. Di masa itu perempuan Jawa lebih banyak menjadi sasaran ideologi 

gender yang hegemonik yang menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. 

 Istilah wanita itu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti wani ditata (berani 

ditata). Pengertian ini telah mencirikan adanya tuntutan kepasifan pada perempuan Jawa. 

Sehingga muncul istilah - istilah putra mahkota (bukan putri mahkota), kawin paksa, dan 

http://rudiindri.blogspot.com/2013/07/wanita-dalam-budaya-jawa.html
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babakan pingitan yang diberlakukan kepada perempuan yang akan menikah, istilah – 

istilah itu merupakan persoalan gender yang dihadapi perempuan Jawa. 

 Diawal pemilihan pasangan hidup, laki-laki Jawa disarankan untuk tidak memilih 

perempuan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Pemilihan calon 

istri sedemikian itu dimaksudkan supaya tidak bertentangan dengan istilah – istilah di 

kalangan masyarakat Jawa ketika membina sebuah rumahtangga. Karena didalam 

perkawinan terdapat istilah –istilah yang menggambarkan peranan perempuan dalam 

rumahtangga, istilah kanca wingking, yakni bahwa perempuan adalah teman di dapur 

maupun di tempat tidur. Istilah itu akan mewarnai kehidupan perkawinan pasutri Jawa. 

Istilah swarga nunut, neraka katut (ke surga ikut, ke neraka pun turut), perempuan 

diharpkan menjadi seseorang yang bersikap lembut, rela menderita, dan setia. Perempuan 

diharpkan dapat menerima segala sesuatu bahkan sepahit apapun. Selain itu, konsep 

swarga nunut, neraka katut menggambarkan posisi perempuan Jawa yang lemah sebagai 

seorang istri. Istilah – istilah tersebut menggambarkan bahwa perempuan harus menurut 

terhadap laki – laki. 

 Berkaitan dengan prinsip hormat, sedapat mungkin perempuan Jawa tidak tampil 

dalam sektor publik karena secara normatif perempuan tidak boleh melebihi suami. 

Kalaupun kemungkinan untuk tampil tersedia, perempuan Jawa diharapkan tidak 

menggunakan kesempatan itu jika dapat mengganggu harmoni kehidupan keluarga. 

Dalam konteks ini, istri tidak boleh mempermalukan suami. Istri harus selalu 

menghormati dan menghargai suami, menempatkan suami begitu tinggi, dan memenuhi 

segala kebutuhan suami. 
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      J.  Film sebagai Refleksi Realitas Sosial 

Pada dasarnya hubungan antara film dan masyarakat memiliki sejarah yang 

panjang dalam kajian para ahli komunikasi. Dalam film, komunikasi bisa menjadi sesuatu 

yang lebih mudah. Ide dari sebuah film bisa berangkat dari alam semesta yang 

menghasilkan ide serta realitas yang kemudian menjadi sebuah karya yang objektif. 

Dalam banyak penelitian tentang dampak film pada masyarakat, hubungan antar film dan 

masyarakat selalu dipahami secara linear. Artinya film selalu mempengaruhi dan 

membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan (message) dibaliknya, tanpa pernah 

berlaku sebaliknya. Film selalu merekam realitas yang tumbuh berkembang dalam 

masyarakat dan kemudian memproyeksikan kedalam layar. (Pratista 2008:97). 

Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, membuat  

film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Sejak itu, maka merebaklah 

berbagai penelitian yang hendak melihat dampak film terhadap masyarakat. Ini misalnya, 

dapat dilihat dari sejumlah penelitian film yang  mengambil berbagai topik seperti: 

pengaruh film terhadap anak, film dan agresivitas, film dan politik, dan seterusnya. 

(Pratista 2008:103). 

 Film tampaknya merupakan suatu fenomena yang tidak selalu bergantung pada 

kehidupan masyarakat, karena dalam film ada cerita yang memang merupakan realitas 

kehidupan masyarakat, namun ada pula yang hanya sekedar khayalan pembuat film. 

Sehingga pada akhirnya, pemanfaatan film dalam pendidikan perlu ditambahkan, karena 

film lebih bebas untuk memenuhi kebutuhan akan sajian yang berbau kekerasan, 

kriminalitas, bahkan pornografi sekalipun. Terlepas dari adanya iklan yang lebih bebas 
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seperti itu, yang disebabkan oleh adanya perubahan norma sosial, film masih tidak 

mampu menikmati hak-hak politik dan ekspresi artistik secara penuh.  

 

     K.   Media Film Sebagai Konstruksi dan Representasi Sosial 

Kehadiran media massa tidak dapat dipandang dengan sebelah mata dalam proses 

pemberian makna terhadap realitas yang terjadi di sekitar kita, salah satunya melalui 

media film. Produk-produk media telah berhasil memberikan dan membentuk realitas 

lain yang dihadirkan di masyarakat, yaitu realitas simbolik, yang celakanya, banyak 

diterima secara mentah-mentah oleh masyarakat sebagai bentuk kebenaran. Film selama 

ini dianggap lebih sebagai media hiburan ketimbang media persuasi. Namun yang jelas, 

film sebenarnya memiliki kekuatan bujukan atau persuasi yang sangat besar. Film 

merupakan salah satu saluran atau media komunikasi massa. Perkembangan film sebagai 

salah satu media komunikasi massa di Indonesia mengalami pasang surut yang cukup 

berarti, namun media film di Indonesia tercatat mampu memberikan efek yang signifikan 

dalam proses penyampaian pesan (Rivers & Peterson, 2008: 252). 

Kedudukan media film juga dapat sebagai lembaga pendidikan nonformal dalam 

mempengaruhi dan membentuk budaya kehidupan masyarakat sehari-hari melalui kisah 

yang ditampilkan. Film dianggap sebagai medium sempurna untuk merepresentasikan 

dan mengkonstruksi realitas kehidupan yang bebas dari konflik-konflik ideologis serta 

berperan serta dalam pelestarian budaya bangsa. 

Film menjadi alat presentasi dan distribusi dari tradisi hiburan yang lebih tua, 

menawarkan cerita, drama, humor, panggung, musik, dan trik teknis bagi konsumsi 

populer. Film juga hampir menjadi media massa yang sesungguhnya dalam artian bahwa 
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film mampu menjangkau populasi dalam jumlah besar dengan cepat, bahkan di wilayah 

pedesaan. Fenomena perkembangan film yang begitu cepat dan tak terprediksikan, 

membuat film kini disadari sebagai fenomena budaya yang progresif. Pencirian film 

sebagai “bisnis pertunjukan” dalam bentuk baru bagi pasar yang meluas bukanlah 

keseluruhan ceritanya. Elemen penting lain dalam sejarah film adalah penggunaan film 

untuk propaganda sangatlah signifikan, terutama jika diterapkan untuk tujuan nasional 

atau kebangsaan, berdasarkan jangkauannya yang luas, sifatnya yang riil, dampak 

emosional, dan popularitas (McQuail, 2012:35). 

Sebagai media komunikasi massa yang menyajikan konstruksi dan representasi 

sosial yang ada di dalam masyarakat,  film memiliki beberapa fungsi komunikasi 

diantaranya : pertama ; sebagai sarana hiburan, film dengan tujuan untuk memberikan 

hiburan kepada khalayaknya dengan isi cerita film, geraknya, keindahannya, suara dan 

sebagainya agar penonton mendapat kepuasan secara psikologis. Kedua ; sebagai 

penerangan, film ini yang memberikan penjelasan kepada penonton tentang suatu hal atau 

permasalahan, sehingga penonton mendapat kejelasan atau paham tentang hal tersebut 

dan dapat melaksanakannya. Ketiga ; sebagai propaganda film mengarah pada sasaran 

utama untuk mempengaruhi khalayak atau penontonnya, agar khalayak mau menerima 

atau menolak pesan, sesuai dengan keinginan si pembuat film. 

  Representasi mengacu pada bagaimana sesorang, kelompok, gagasan atau 

pendapat ditampilkan dalam pemberitaan dengan sebagaimana mestinya. Representasi 

penting dalam dua hal, pertama, apakah seseorang, kelompok, atau gagasan tersebut 

ditampilkan sebagaimana mestinya. Kedua, bagaimana representasi itu ditampilkan. 

(Eriyanto 2001:56) . 
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  Sekarang film merupakan media komunikasi massa yang merupakan hasil 

eksekusi audio dan visual untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yag tidak sedikit 

jumlahnya. Seperti kita tahu bahwa film merupakan bagian dari media massa serta 

melihat fungsi media massa sebagaimana yang dijelaskan (Pratista 2008:33). Dengan film 

sebagai media komunikasi, nilai-nilai budaya yang dibangun kembali melalui film 

mampu menyatukan masyarakat sedemikian rupa yang sangat berbeda mampu 

terintegrasi dalam suatu ikatan norma dan nilai-nilai yang dibawanya. Meskipun didalam 

masyarakat terdapat perbedaan budaya (inequalitas), namun dengan komunikasi yang 

salah satunya melalui media film berbagai perbedaan yang ada dapat disatukan secara 

simbolik melalui kekuatan mesin industri hiburan film yang dicita-citakan. 

  Sejarah perkembangan film memiliki tema besar yakni; tema pertama ialah 

pemanfaatan film sebagai alat propaganda, hal ini berkenaan dengan pandangan yang 

menilai bahwa film memiliki jangkauan, realisme, pengaruh emosional, dan popularitas 

yang hebat. Serta memiliki upaya untuk menyatukan pengembangan pesan dengan 

hiburan yang memiliki unsur-unsur baru dengan kelebihannya dalam segi kemampuannya 

menjangkau sekian banyak orang dalam waktu yang cepat dan kemampuannya 

memanipulai kenyataan yang tampak dengan pesan fotografis, tanpa kehilangan 

kredibilitas oleh Mc Quail dalam (Pratista 2008:26). Bisa disimpulkan bahwa film bisa 

berfungsi sebagai alat komunikasi massa yang dapat menyebarkan pemikiran, ide atau 

gagasan dari seseorang ataupun kelompok tertentu kepada masyarakat.  
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L.  Teori Feminisme dalam Film 

       Feminisme sebagai filsafat dan gerakan berkaitan dengan Era Pencerahan di 

Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. 

Setelah Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Prancis pada 1792 berkembang pemikiran 

bahwa posisi perempuan kurang beruntung daripada laki-laki dalam realitas sosialnya. 

Ketika itu, perempuan, baik dari kalangan atas, menengah ataupun bawah, tidak memiliki 

hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, berpolitik, hak atas milik dan 

pekerjaanOleh karena itulah, kedudukan perempuan tidaklah sama dengan laki-laki di 

hadapan hukum. Pada 1785 fperkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama 

kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda.Kata feminisme dicetuskan 

pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837.Pergerakan 

yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi 

John Stuart Mill, "Perempuan sebagai Subyek" ( The Subjection of Women) pada tahun 

(1869).Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme gelombang pertama.Pada 

awalnya gerakan ditujukan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap 

kebebasan perempuan.Secara umum kaum perempuan (feminin) merasa dirugikan dalam 

semua bidang dan dinomor duakan oleh kaum laki-laki (maskulin) dalam bidang sosial, 

pekerjaan, pendidikan, dan politik khususnya  terutama dalam masyarakat yang bersifat 

patriarki.  

 Dalam masyarakat tradisional yang berorientasi Agraris, kaum laki-laki 

cenderung ditempatkan di depan, di luar rumah, sementara kaum perempuan di dalam 

rumah. Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya era Liberalisme di Eropa 

dan terjadinya Revolusi Perancis di abad ke-XVIII yang merambah keAmerika Serikat 
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dan ke seluruh dunia.Adanya fundamentalisme agama yang melakukan opresi terhadap 

kaum perempuan memperburuk situasi. Di lingkungan agama Kristen terjadi praktek-

praktek dan kotbah-kotbah yang menunjang hal ini ditilik dari banyaknya gereja menolak 

adanya pendeta perempuan, dan beberapa jabatan "tua" hanya dapat dijabat oleh 

pria.Pergerakan di Eropa untuk "menaikkan derajat kaum perempuan" disusul oleh 

Amerika Serikat saat terjadi revolusi sosial dan politik.Di tahun 1792 Mary 

Wollstonecraftmembuat karya tulis berjudul "Mempertahankan Hak-hak Wanita" 

(Vindication of the Right of Woman) yang berisi prinsip-prinsip feminisme dasar yang 

digunakan dikemudian hari.Pada tahun-tahun 1830-1840 sejalan terhadap pemberantasan 

praktek perbudakan, hak-hak kaum prempuan mulai diperhatikan dengan adanya 

perbaikan dalam jam kerja dan gaji perempuan , diberi kesempatan ikut dalam 

pendidikan, serta hak pilih.Menjelang abad 19 feminisme lahir menjadi gerakan yang 

cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa.Perempuan di 

negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai 

keterikatan (perempuan) universal (universal sisterhood).  

 Pada tahun 1960 munculnya negara-negara baru, menjadi awal bagi perempuan 

mendapatkan hak pilih dan selanjutnya ikut ranah politik kenegaraan dengan 

diikutsertakannya perempuan dalam hak suara parlemen. Gelombang kedua ini dipelopori 

oleh para feminis Perancis seperti Helene Cixous (seorang Yahudi kelahiran Aljazair 

yang kemudian menetap di Perancis) dan Julia Kristeva (seorang Bulgaria yang 

kemudian menetap di Perancis) bersamaan dengan kelahiran dekonstruksionis, Derrida. 

Dalam the Laugh of the Medusa, Cixous mengkritik logosentrisme yang banyak 

didominasi oleh nilai-nilai maskulin.Banyak feminis individualis kulit putih, meskipun 
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tidak semua, mengarahkan obyek penelitiannya pada perempuan-perempuan dunia ketiga 

seperti Afrika, Asia dan Amerika Selatan. 

 Feminisme Dalam Film sejak revolusi mei tahun 1968 di Paris lantas memasuki 

dekade 1970-an, berkembang era baru tentang kajian film yang yang sering disebut 

dengan political modernism atau lebih dikenal dengan teori film kontemporer. Di mana 

wacana-wacana dari disiplin ilmu lain, seperti ilmu-ilmu sosial dan humaniora digunakan 

sebagai perspektif khusus dalam menganalisa film yang disertai dengan munculnya 

kesadaran politik akibat revolusi sosial di Barat pada akhir dekade 1960-an. Berbeda 

dengan perspektif semiotik periode ke-1 pada dekade 1960-an dari Christian Metz yang 

berusaha untuk menjadi sebuah pendekatan tunggal yang ilmiah dalam kajian film, maka 

diskursus dalam teori film kontemporer memiliki pendekatan yang plural. Psikoanalisa 

dari Jacques Lacan yang menjadi dasar perkembangan pemikiran semiotik periode ke-2 , 

Marxisme dari Louis Althusser, kajian gender sampai pendekatan yang lebih memberi 

perhatian pada spectatorship ( penonton ) muncul sebagai paradigma-paradigma yang 

menjadi alternatif dalam menganalisa film. Feminisme sebagai sebuah ideologi yang 

kembali marak pada era 1970-an juga muncul sebagai sebuah tawaran dalam 

perkembangan teori film kontemporer.  

 Berawal dari festival film perempuan di Edinburgh pada awal 1970-an, kemudian 

berlanjut dengan munculnya jurnal seperti Camera Obscura maka perspektif feminis 

dalam film berkembang menjadi salah satu kajian yang subur dalam teori film 

kontemporer sampai hari ini. Sebagai sebuah pendekatan dalam diskursus tentang film, 

secara ideologis feminisme atau teori film feminis lahir bersamaan dengan maraknya 
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gerakan perempuan di Barat untuk melawan budaya patriaki yang begitu dominan dalam 

masyarakat pada umumnya dan film khususnya.  

  

M.  Analisis Wacana Sara Mills (Analisis Wacana Perspektif Feminis)  

 Dalam model analisisnya, Sara Mills lebih melihat pada bagaimana posisi-posisi 

aktor ditampilkan dalam teks. Posisi-posisi ini dalam arti siapa yang menjadi subjek 

penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan akan menentukan bagaimana 

struktur teks dan bagaimana makna diberlakukan dalam teks secara keseluruhan 

(Eriyanto, 2001:200). Disamping itu, Sara Mills juga menaruh perhatian pada bagaimana 

pembaca dan penulis (dalam konteks penelitian ini yaitu pendengar dan media) 

ditampilkan dalam teks. 

1. Posisi Subjek-Objek 

 Analisis atas bagaimana posisi-posisi aktor dalam teks (program) ditampilkan 

secara luas akan menyingkap bagaimana ideologi dan kepercayaan dominan bekerja 

dalam teks. Posisi sebagai subjek atau objek dalam representasi mengandung muatan 

ideologis tertentu. Pertama, posisi ini akan menunjukkan batas tertentu sudut pandang 

penceritaan. Artinya sebuah peristiwa atau wacana akan dijelaskan dalam sudut 

pandang subjek sebagai narator dari suatu peristiwa. Dengan demikian, pemaknaan 

khalayak akan tergantung kepada narator sebagai juru warta kebenaran. 

 Kedua, sebagai subjek representasi narator bukan hanya memiliki keleluasaan 

dalam menceritakan peristiwa tetapi juga menafsirkan berbagai tindakan yang 

membangun peristiwa tersebut, dan kemudian hasil penafsirannya mengenai peristiwa 

itu digunakan untuk membangun pemaknaan dia yang disampaikan kepada khalayak. 
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Ketiga, proses pendefinisian tersebut bersifat subjektif, maka perspektif dan sudut 

pandang yang dipakai tersebut akan turut berpengaruh terhadap bagiamana sebuah 

peristiwa dideifinisikan. Dalam wacana feminis, posisi (subjek-objek) dalam wacana 

akan turut menempatkan posisi perempuan ketika ditampilkan dalam sebuah wacana. 

2. Posisi Pembaca (Pendengar) 

 Model yang diperkenalkan oleh Sara Mills mengasumsikan bahwa teks adalah 

suatu hasil negosiasi antara penulis (media) dan pembaca (pendengar). Oleh karena 

itu, Sara Mills berpandangan dalam suatu teks posisi pembaca sangatlah penting dan 

harus diperhitungkan dalam teks, dalam penelitian ini yaitu bagaimana pendengar 

diposisikan dalam program. Bagaimana media melalui teks yang dibuat menempatkan 

dan memposisikan pendengar dalam subjek tertentu dalam seluruh jalinan teks.  

 Penempatan posisi pendengar ini umumnya berhubungan dengan bagaimana 

penyapaan/penyebutan dilakukan dalam program yang menurut Sara Mills dilakukan 

secara tidak langsung (indirect address) melalui dua cara. Pertama, mediasi yaitu 

penempatan posisi kebenaran pada pihak/karakter tertentu sehingga pendengar akan 

mensejajarkan dirinya sendiri dengan karakter yang tersaji dalam teks. Kedua, melalui 

kode budaya atau nilai budaya yang berupa nilai-nilai yang disetujui bersama, yang 

dipakai pembaca ketika menafsirkan suatu teks. 

3. Posisi Media 

 Media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang 

mengkonstruksikan realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan keberpihakannya. 

Seperti yang dikatakan oleh Tonny Bennett, media dipandang sebagai agen kontruksi 

sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya (Eriyanto, 2001:36). 
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Disini, media bukan sarana yang netral melainkan memiliki keberpihakan terhadap 

suatu hal tetentu. Di dalam media, ideologi yang dianut akan menentukan apa yang 

baik dan apa yang buruk untuk dimapankan kepada khalayak. Oleh karena itu, 

ideologi menjadi salah satu faktor yang penting bagi media dalam menentukan arah 

programnya. 

  


