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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebuah hubungan keluarga inti pada umumnya terdiri dari sepasang suami 

istri atau disebut dengan ayah dan ibu serta anak. sebuah keluarga tentunya tak 

lengkap bila tidak ada peran anak didalamnya. seorang kepala keluarga dapat 

menjalankan fungsinya secara utuh bila dibarengi dengan pengasuhan seorang 

anak.  

Menjadi seorang ayah dan ibu tentunya adalah kebanggaan tersendiri bagi 

setiap pasangan. serta tentunya salah satu tujuan tertinggi bagi setiap pasangan 

dalam membina sebuah keluarga adalah memiliki keturunan. terlepas dari hal 

tersebut, dalam kepemilikan seorang anak pada sebuah keluarga, dewasa ini 

tidak harus berasal dari rahim pasangannya. sepasang suami istri dapat 

menjadi orang tua dengan cara mengadopsi anak. keputusan dalam 

mengadopsi seorang anak tentunya ada alasan yang mempengaruhi 

diantaranya : 

a. Sulit Mendapatkan Momongan 

tindakan pengadopsian seorang anak bagi pasangan yang sulit 

mendapatkan momongan menurut kepercayaan sebagian orang dapat 

memudahkan pasangan tersebut untuk memiliki anak, atau anak yang diadopsi 

sebagai umpan pancingan agar dapat memilki seorang anak. 
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b. Keinginan Memiliki Anak Yang Tertunda 

pada alasan kedua ini, yang dimaksud adalah pada awalnya mereka 

berfikir bahwa menyalurkan sikap kasih sayang atau keutuhan sebuah 

keluarga tidak harus dengan kehadiran seorang anak. akan tetapi seiring 

berjalannya waktu dan bertambahnya umur, tentunya dalam sebuah keluarga 

akan menemukan titik kebosanan atau memiliki suatu keinginan untuk 

mencoba hal baru yang bersifat menantang. hal yang menantang tersebutlah 

yang dinamakan dengan kehadiran seorang anak. 

c. Social Ability 

tanggung jawab sosial yang tercermin pada poin ini adalah timbulnya rasa 

kasihan ataupun rasa sayang terhadap anak – anak yang tidak memiliki orang 

tua. maka karena hal tersebutlah beberapa pasangan keluarga ingin 

mengadopsi anak. 

Dalam prakteknya sepasang suami istri yang ingin mengadopsi seorang anak 

tentunya dinegara kita serta negara – negara lainnya harus melalui proses hukum. 

hal ini demi menjaga keselamatan kedua pihak, serta menghindari adanya kasus 

kekerasan terhadap anak atau trafficking. bagi suami istri tersebut kelayakan atau 

ketersiadaan dalam hal materi ataupun mentalitas orang tua pun harus di periksa 

sesuai dengan proses hukum tadi. sebelum melakukan pengadopsian, para 

keluarga ini akan melewati tahapan foster care. dimana sang calon anak akan 

tinggal selama kurang lebih 6 bulan bersama calon orang tua anaknya. guna 

melihat seberapa besar kesungguhan para calon orang tua asuh ini dalam 
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mewujudkan keinginannya untuk mengadopsi seorang anak. hal ini tentunya dapat 

dikatakan sebagai uji kelayakan orang tua asuh.1 

Bila pengadopsian dilakukan ketika sang calon anak masih dibawah umur 3 

tahun maka menyatukan chemystri antara keduanya pun tidaklah sulit. berbeda 

jika proses pengadopsian anak dilakukan kepada seorang remaja. karena karakter 

yang dipunya oleh remaja tersebut telah mengikuti karakter terdahulunya.  

Keluarga kandung dan keluarga asuh tentunya memiliki sikap emosional yang 

berbeda. seorang ayah yang memiliki anak dari rahim pasangannya otomatis 

memiliki keterkaitan emosional alami tanpa harus dibangun terlebih dahulu. 

berbeda dengan seorang pria yang menjadi ayah bagi anak asuhnya. mereka harus 

membangun ikatan emosional atau kelekatan satu sama lain. pada dasarnya sikap 

emosional pada setiap orang itu bersifat turun menurun atau genetik. itu berarti 

anak yang diadopsi tentunya memiliki sikap emotional sesuai dengan orang tua 

kandungnya. anak yang diasuh secara baik oleh orang tuanya tentu akan memiliki 

karakter berbeda dengan anak – anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. anak 

yang berada pada situasi broken home biasanya memiliki sifat keras kepala, liar, 

sulit percaya pada orang lain serta kurang bisa mengekspresikan perasaan kepada 

orang lain 

Karakter yang berbeda serta penyatuan chemistry diatas lah yang menjadi 

tantangan tersendiri bagi keluarga asuh atau keluarga yang akan mengadopsi 

seorang anak serta menjadi pr utama yang harus diselesaikan. bila pr tersebut 

                                                             
1 Dinas sosial provinsi DKI Jakarta “Adopsi anak panti, Dinsos lakukan foster care” diakses dari 
https://www.kompasiana.com/dinsosdki/58de4f9b3497730c299dc030/adopsi-anak-panti-
dinsos-lakukan-foster-care,  

https://www.kompasiana.com/dinsosdki/58de4f9b3497730c299dc030/adopsi-anak-panti-dinsos-lakukan-foster-care
https://www.kompasiana.com/dinsosdki/58de4f9b3497730c299dc030/adopsi-anak-panti-dinsos-lakukan-foster-care
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tidak dapat diselesaikan tentu nantinya akan ada kasus – kasus yang terjadi 

diantara keduanya. banyak kasus terjadi dimana seorang anak adopsi 

mendapatkan perlakuan tidak sewajarnya dari orang tua angkat.  

Banyak terjadi kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh seorang ibu kepada 

anak angkatnya, seperti pada kasus angelina yang terjadi dibali, dimana seorang 

ibu melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian bagi anak angkatnya2, 

atau kasus kekerasan seksual yang sering dilakukan oleh ayah kepada anak 

angkatnya, seperti pada kasus pemerkosaan yang terjadi dipolewali mandar 

sulawesi barat, dimana ayah angkat memperkosa anak angkatnya yang masih 

berusia 8 tahun.3 sejatinya, seorang orang tua angkat khususnya ayah memiliki 

kewajiban terhadap anak angkatnya. kewajiban dalam memberikan kesejahteraan 

bukan kesengsaraan. seperti yang telah tertulis pada uu no 35 tahun 2014 pasal 80, 

bila orang tua khususnya ayah angkat tidak memenuhi kewajibannya maka akan 

ada jeratan hukum yang menanti.4  

Terkait ulasan yang telah dijelaskan, ada sebuah film yang menurut peneliti 

sangat bagus diterapkan atau dicontoh oleh para orang tua angkat khususnya ayah 

dalam meluluhkan hati serta memberikan perlindungan kepada anak angkatnya, 

tanpa harus menggunakan kekerasan baik fisik maupun non fisik. selain itu juga 

peneliti tertarik untuk meneliti film tersebut. 

Film yang akan diteliti adalah film instant family dimana mengisahkan tentang 

sepasang suami istri yaitu pete (mark walhberg) dan ellie (rose byrne) yang ingin 

                                                             
2 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160229142054-12-114271/terdakwa-kasus-
angeline-margriet-dihukum-seumur-hidup diakses pada 30 maret 2019  
3 https://daerah.sindonews.com/read/1129083/192/perkosa-anak-angkat-yang-masih-belia-
pengusaha-jadi-tersangka-1470399091 diakses pada 23 maret 2019 
4 http://www.kpai.go.id/hukum diakses pada 23 maret 2019 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160229142054-12-114271/terdakwa-kasus-angeline-margriet-dihukum-seumur-hidup
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160229142054-12-114271/terdakwa-kasus-angeline-margriet-dihukum-seumur-hidup
https://daerah.sindonews.com/read/1129083/192/perkosa-anak-angkat-yang-masih-belia-pengusaha-jadi-tersangka-1470399091
https://daerah.sindonews.com/read/1129083/192/perkosa-anak-angkat-yang-masih-belia-pengusaha-jadi-tersangka-1470399091
http://www.kpai.go.id/hukum
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mengadopsi anak yang sama sekali belum dikenal serta memiliki perbedaan ras. 

pada awalnya mereka hanya ingin mengadopsi 1 orang anak saja, akan tetapi pada 

sebuah festival tentang anak asuh mereka justru tertarik untuk mengadopsi 

seorang remaja putri lizzy (isabella moner). akan tetapi bila ingin mengadopsi 

lizzy mereka diharuskan untuk turut mengadopsi kedua adik lizzy yakni juan 

(gustavo quiroz) serta lita (julianna gamis). pada film ini banyak sekali 

pembelajaran kehidupan yang menurut peneliti dapat diambil dan dijadikan acuan 

dalam mendidik seorang anak asuh.5 

            gambar 1.1 poster film 

 

sumber : imdb.com 

Dialog serta adegan yang mengharukan sekaligus lucu  menghiasi film ini. 

sifat – sifat easy going namun tegas yang diadegankan inilah yang menarik. 

dalam film ini pun juga tercipta suatu perasan benci tetapi cinta antara ayah 

dan anak asuhnya. 

Ellie merupakan ibu yang sering bertengkar dengan anak asuhnya 

sementara pete sang ayah selalu berusaha bagaimana caranya agar ellie dapat 

                                                             
5 https://www.skenariofilm.com/2019/01/Instant-Family.html (diakses pada 15 februari 2019) 

https://www.skenariofilm.com/2019/01/Instant-Family.html
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akur dengan anak asuhnya. berbagai cara dilakukan demi menciptakan 

keakraban serta keharmonisan dalam keluarga. akan tetapi segala cara yang 

dilakukan selalu gagal. ketiga anak asuhnya memiliki karakter yang berbeda – 

beda serta yang menjadi permasalahan utama adalah sang kakak lizzy 

bersikeras untuk tinggal bersama ibu kandungnya.  

Sebagai kepala keluarga pete berusaha untuk dapat menjadi penengah serta 

berusaha memberikan keyakinan bagi ketiga anaknya, bahwa ia mampu untuk 

menjadi orang tua angkat bagi mereka. kerja keras pete guna meluluhkan hati 

ketiga anak asuhnya pada suatu momen berhasil. tentunya berkat kesabaran 

serta cara pendekatan yang baik yang dilakukan oleh pete dan elli lah yang 

membuat mereka dapat bersatu.  

Dari uaraian diatas, menurut peneliti ada hal – hal yang menarik yang 

dikemas dalam sebuah film. berbagai macam tanda atau kode – kode sosial 

dapat ditransmisikan menjadi sebuah makna. karena pada dasarnya film 

diproduksi berasal dari realitas – realitas sosial yang terjadi pada masyarakat.6 

pada film terdapat tanda – tanda yang ikonis yaitu tanda – tanda yang 

menggambarkan suatu makna.7 untuk itu pada penelitian ini, peneliti ingin 

mengungkap makna nilai realitas, representasi dan juga nilai ideologi seperti 

yang telah dikemukakan oleh john fiske. penelitian ini nantinya akan 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis semiotika john fiske. 

Fiske mengungkapkan bahwa semiotika merupakan pembahasan mengenai 

pertanda dan makna, dari sistem tanda, ilmu tentang tanda, tentang bagaimana 

                                                             
6 Sobur, Alex. 2013. Semiotika Komunikasi. Bandung. Penerbit: PT Remaja Rosda Karya. Hal. 127 

7 Ibid., hal. 128 
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tanda tersebut dibangun melalui teks, media atau jenis karya apapun dalam 

kehidupan sehari – hari yang mengkomunikasikan makna dari tanda tersebut.8  

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah 

yang akan diangkat oleh peneliti adalah “bagaimana representasi peran ayah 

pada film instant family karya sean andreas bila ditinjau dari analisis semiotik 

menurut john fiske? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Mengetahui Kode – Kode Sosial Seorang Ayah Pada Film Instant 

Family Dalam Level Realitas, Representasi, Serta Ideologi. 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi pada kajian 

ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan dengan analisis 

semiotika john fiske dalam sebuah karya audio visual baik film, 

iklan, tayangan tv, dll. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan Pemahaman Tentang Analisis Semiotik John Fiske 

Pada Film 

                                                             
8 Vera, Nawiroh. 2015. Semiotika dalam Riset Komunikasi. Bogor. Penerbit: Galia Indonesia. Hal. 34 
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b. Dapat Digunakan Sebagai Bahan Evaluasi Dan Saran Bagi Para 

Sineas Agar Mampu Mengembangkan Kualitas Industri Perfilman 

Indonesia. 

c. Dapat digunakan sebagai oleh para pegiat literasi untuk dapat 

mencerdaskan penonton atau audiens dalam memaknai suatu pesan 

yang di sampaikan melalui media sosial, teritama Film. 
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