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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1.1.1. Film Biopik sebagai Medium Komunikasi Massa 

Tesis ini memusatkan perhatian pada bagaimana sosok pahlawan nasional 

RA Kartini dihadirkan dan dikonstruksi dalam dua film nasional: RA Kartini 

(1982) dan Kartini (2017). Peneliti akan berusaha mempelajari bagaimana 

konstruksi tentang perempuan dihadirkan dalam dua film yang lahir dari dua 

kurun waktu yang berbeda oleh dua sutradara yang berbeda. 

Dalam kajian media massa, film tidak hanya berfungsi sebagai media yang 

merefleksikan realitas namun juga membentuk atau bahkan mendistorsi realitas. 

Menurut UU nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman, yaitu film adalah 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 dapat digunakan untuk banyak hal. Film dapat 

dimanfaatkan untuk sekadar menghibur, menyampaikan pesan, menyebarkan ide, 

tetapi juga dapat untuk menceritakan kembali bagaimana sejarah berjalan 

sehingga kemudian penonton bisa mempelajari sesuatu dari hal yang diangkat 

didalam film tersebut. Melalui film sutradara berpeluang untuk membangun cara 

berpikir masyarakat tentang dunia.  
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Salah satu genre film yang ingin dibahas oleh penulis adalah film biopik. 

Film biografis, atau biopik, yang merupakan kepanjangan dari biographical 

motion picture adalah film yang mendramatisir kehidupan orang atau orang non-

fiktif atau berbasis sejarah. Film-film semacam itu menunjukkan kehidupan 

seorang tokoh sejarah dengan menggunakan nama-nama  asli karakter utama yang 

ditampilkan (Custen,1992:5-6). Film biopik berbeda dari film "berdasarkan kisah 

nyata" atau "film drama historis" karena film biopik mencoba untuk secara 

komprehensif menceritakan kisah hidup seseorang atau setidaknya tahun-tahun 

paling penting dalam sejarah kehidupan orang tersebut. Karena tokoh-tokoh yang 

digambarkan adalah orang-orang yang sebenarnya, yang tindakan dan 

karakteristiknya diketahui oleh publik (atau setidaknya didokumentasikan secara 

historis), film bergenre ini lebih menuntut kemampuan akting aktor dan artis 

dalam memainkan peranannya. Bisa dikatakan, pembuatan film biografis 

bersinggungan dengan penulisan ulang sejarah dalam upaya untuk mengevaluasi 

dan merekonstruksi sejarah. 

 Film biopik pada dasarnya bukan merupakan film dokumenter yang 

menyajikan rekaman kehidupan tokoh sejarah yang ditampilkan secara apa 

adanya. Dalam film biopik, peran sutradara untuk menafsirkan kehidupan sang 

tokoh dan kemudian menggunakan tafsiran tersebut sebagai landasan kontruksi 

penokohan yang ditampilkan sangat besar. Dalam film biopik, dimungkinkan 

adanya elemen fiksi untuk mendramatisasi kisah tokoh tersebut. 

Dalam genre biopik, ada film-film yang turut dimainkan oleh si tokoh itu 

sendiri, misalnya petinju legendaris Muhammad Ali di film The Greatest dan 
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pemain bisbol Jackie Robinson dalam film The Jackie Robinson Story; namun 

umumnya tokoh tersebut diperankan oleh artis film yang dianggap dapat 

menguasai karakter tokoh yang ditampilkan.  

Dalam sejarah film Amerika Serikat misalnya, terdapat puluhan film 

biopik yang mengisahkan tokoh-tokoh sejarah di masa lalu dan juga yang masih 

hidup, yang datang dari berbagai latar belakang (dari kisah hidup penyanyi 

country, penjahat, olahragawan sampai tokoh politik yang menentukan sejarah 

umat manusia). Sejumlah film biopik yang sangat terkenal adalah: Abraham 

Lincoln (1930), Voltaire (1933), Catherine the Great (1934), Rembrandt (1936), 

The Story of Louis Pasteur (1936), The Life of Emile Zola (1937), The Story of 

Alexander Graham Bell (1939), Marie Antoinette (1938), Madame Curie (1943), 

Lawrence of Arabia (1962), Gandhi (1982), Nixon (1995), Evita (1996), W. 

(2008), dan lain-lain. 

 Film yang dibuat berdasarkan biografi seorang tokoh, dapat mengambil 

satu momen dari perjalanan hidupnya atau berusaha merangkum keseluruhan 

hidup orang tersebut. Berbeda dengan genre film lainnya, film biopik memiliki 

tantangan tersendiri terutama dalam hal keserasian antara realitas dengan logika 

fiksi yang memiliki keterbatasan. Hampir mustahil untuk menghadirkan 

kenyataan yang sungguh terjadi dalam kehidupan ke layar film. Ketika hal itu 

terjadi, film dapat dikatakan sebagai konstruksi pemikiran yang dituangkan dalam 

bahasa audiovisual. Pembuat film, dalam hal ini, memiliki kuasa untuk membuat 

konstrusi mengenai gagasan tersendiri tentang siapa tokoh tersebut untuk 

kemudian ia paparkan kepada penonton.  
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Dalam sejarah film Indonesia yang panjang, film biopik juga telah banyak 

yang diproduksi dengan menampilkan banyak pahlawan sebegai tokoh sentral. 

Beberapa film biopik Indonesia yang pernah tayang adalah R.A. Kartini (1982), 

Tjoet Nja‟ Dhien (1988), Gie (2005), Sang Pencerah (2010), Soegija (2012), Sang 

Kiai (2013), Sokolo Rimba (2013), Habibie & Ainu (2012), Jokowi (2013), 

Soekarno (2013), Cahaya dari Timur: Beta Maluku (2014), Merry Riana: Mimpi 

Sejuta Dolar (2014), Jenderal Soedirman (2015), Guru Bangsa: Tjokroaminoto 

(2015), Rudy Habibie(2016) dan Kartini (2017). 

Sosok RA Kartini sendiri dilayarlebarkan pertama kali pada tahun 1982 

oleh sutradara Sjumandjaja dengan judul “R.A. Kartini”. Pada tahun 2016, lahir 

pula film drama fiksi dengan latar belakang sejarah Kartini dengan judul “Surat 

Cinta untuk Kartini” disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis. Terakhir di 

2017, sosok Kartini kembali difilmkan dengan judul “Kartini” yang disutradarai 

oleh Hanung Bramantyo.  

Berulangkalinya sosok Kartini ditampilkan mungkin erat kaitannya 

dengan posisi sentral sang tokoh tersebut dalam kehidupan perempuan di 

Indonesia.  Dia lazim disebut sebagai tokoh pemikir modern dan pelopor 

kebangkitan perempuan pribumi. R.A Kartini adalah pahlawan yang cita - cita, 

tekad, dan ide - ide besarnya telah mampu menggerakkan dan mengilhami 

perjuangan kaumnya dari kebodohan yang tidak disadari pada masa lalu. Dengan 

keberanian dan pengorbanan yang tulus, dia mampu menggugah kaumnya dari 

belenggu diskriminasi. Kartini dikenal sangat gigih memperjuangkan emansipasi 
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wanita dan memperjuangkan hak-hak kaum wanita agar berhak bebas atas dirinya, 

berhak mendapatkan pendidikan seperti kaum laki-laki pada masa penjajahan.  

Film biografi Kartini mengangkat budaya patriarki dan tradisi feodal di 

jaman kolonialisme yang mengandung ketidakadilan gender di mana kedudukan 

laki-laki dinilai lebih tinggi dibandingkan kedudukan perempuan. Ideologi 

patriarki yang dianut oleh masyarakat Jawa ini didukung oleh adat istiadat Jawa 

yang begitu kuat. Dalam sistem ini, laki-laki adalah pihak yang memiliki 

kekuasaan untuk menentukan keputusan. Ideologi patriarki tidak mengakomodasi 

kesetaraan dan keseimbangan sehingga kaum perempuan tidak diperhitungkan 

sebagai mitra setara. 

Dalam pandangan penulis, film biopik Kartini menjadi menarik untuk 

diteliti karena mengangkat ideologi patriarki dan tradisi feodal di jaman 

kolonialisme. Berbagai literatur menunjukkan, di dalam adat budaya Jawa 

tradisional, perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap hidup. Dalam 

masyarakat Jawa, wanita berasal dari kata wani yang berarti berani, dan ditata 

yaitu diatur. Dengan kata lain, wanita adalah sosok yang berani ditata atau diatur. 

Keluarga dan masyarakat Jawa mempunyai pandangan dan harapan yang berbeda 

pada anak laki-laki dan perempuan. Pola pendidikan yang mengutamakan anak 

laki-laki sudah terbentuk dari pola pengasuhan dan pendidikan yang telah 

ditanamkan sejak mereka bayi. Ini berimplikasi pada pemberian prioritas untuk 

anak laki-laki untuk agresif, bermain keluar dan juga dalam masalah pendidikan. 

Sementara perempuan dididik untuk memasak, membantu pekerjaan rumah 

tangga, melayani ayah serta saudara laki-laki mereka, dan juga pandai berdandan. 
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Hal ini dipersiapkan bagi calon suami. Akibatnya pola laki-laki terbiasa dilayani 

dan perempuan sebagai pihak yang seolah harus melayani (Murniati, 2006: 96). 

Pada masa Kartini, anak laki-laki sejak kecil disekolahkan dan boleh terus 

melanjutkan pelajarannya hingga ke negeri Belanda. Sedang wanita hanya boleh 

dirumah dan tidak boleh sekolah. Wanita tidak mendapatkan kemajuan, tetapi 

tertinggal dari saudara laki-lakinya yang diberikan kesempatan dan menjadi makin 

pintar, sedangkan wanita tetap tinggal “bodoh”. Kartini melihat ini sebagai jurang 

pemisah dan mengakibatkan laki-laki memandang rendah terhadap kaum wanita 

(Soemandari, 1977:58). 

Selain dari ideologi patriarki, yang menarik untuk diangkat secara khusus 

dalam film biopik Kartini adalah persoalan poligami pada jaman tersebut. Kata 

poligami berasal dari bahasa Yunani “Polus” artinya banyak, “Gamos” artinya 

perkawinan. Dengan demikian, poligami adalah sistem perkawinan di mana 

seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat. Sosok 

Kartini yang berpikiran terbuka tentang kesetaraan gender harus menjalani hidup 

sebagai istri kedua dalam pola pernikahan poligami. Kartini sejak kecil sudah 

melihat bagaimana antara lain karena peraturan Pemerintah Kolonial, ayahnya 

terpaksa berpoligami. Di masa dewasa, Kartini semula menolak untuk cepat-cepat 

menikah karena cita-citanya ingin bersekolah di Belanda agar bisa memberikan 

pendidikan bagi bangsanya sepulang lulus dari Belanda. Namun akibat sakitnya 

sang ayah yang dianggap oleh banyak pihak diakibatkan oleh sikap Kartini yang 

tidak mau mengikuti harapan sang ayah yang terus menerus ditekan oleh para 
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bangsawan dan Bupati yang lain, akhirnya Kartini harus mengurunkan cita-

citanya bersekolah di luar negeri dan dan melakukan poligami yang dibencinya.  

Peneliti ingin mempelajari bagaimana para sutradara merekonstruksi dan 

memposisikan tokoh Kartini dengan dilatarbelakangi ideologi patriarki dalam 

film-film mereka. 

 

1.1.2. Latar Belakang Pembuatan Film R.A. Kartini  

Tokoh Kartini dilayarlebarkan pertama kali pada tahun 1982 oleh 

sutradara Sjumandjaja, dengan diperankan oleh Yenny Rahman, dengan judul 

“R.A. Kartini”. Kemudian pada tahun 2016 lahir film drama fiksi dengan latar 

belakang sejarah Kartini dengan judul “Surat Cinta untuk Kartini”, disutradarai 

oleh Azhar Kinoi Lubis, dengan pemeran utama Rania Putri Sari dan Chicco 

Jerikho. Terakhir di 2017, hadir film berjudul “Kartini” yang disutradarai oleh 

Hanung Bramantyo, dengan sosok Kartini diperankan oleh Dian Sastrowardoyo.  

Walau tidak ada data pasti mengenai jumlah penontonnya, film R.A 

Kartini (1982) menuai sukses di masanya, antara lain dengan mendapatkan 

delapan kategori penghargaan Piala Citra.  Film Surat Cinta untuk Kartini, tidak 

terlalu meledak. Berdasarkan pemberitaan theathersatu.com, selama sepuluh hari 

pemutaran di bioskop-bioskop nasional (21 April-1 Mei 2016), film tersebut 

hanya disaksikan sekitar 57,623 penonton. Film biopik Kartini arahan sutradara 

Hanung Bramantyo jauh lebih berhasil menarik perhatian penonton. Film ini 

sukses menembus Box Office Indonesia dalam sepekan penayangannya (sejak 
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tayang tayang perdana dari 19 April 2017. Film ini berhasil merengkuh 323.686 

penonton selama pemutaran enam hari.   

Peneliti hanya akan melihat dua film Kartini yang memfokuskan perhatian 

pada kisah sejarah kehidupan Kartini, dan bukan pada sisi drama percintaannya:  

R.A Kartini (1982) dan Kartini (2017). Penulis ingin melihat bagaimana sosok 

Tokoh Kartini di gambarkan oleh masing-masing sutradara sebagai pembuat 

konstruksi sejarah melalui medium film.  

  Dalam salah satu wawancara dengannya, sutradara Kartini versi pertama, 

Sjumandjaja mengatakan ia tertarik Kartini sejak tahun 1962, ketika masih belajar 

di Rusia dan mendapatkan kiriman buku “Habis Gelap Terbitlah Terang” dari 

seorang kawan. Saat itu ia berketetapan suatu hari nanti ia akan memfilmkannya. 

Menurutnya Kartini terbentur sistem yang berlaku di jamannya dan merasa orang 

keliru dalam menafsirkan Kartini sebagai pelopor emansipasi. Menurut 

Sjumandjaja, Kartini adalah embrio gerakan politik. Sjumandjaja tertarik dengan 

konsep Kartini tentang kemerdekaan, baik sebagai bangsa maupun individu, 

tentang konsep Kartini bahwa wanita harus sama kedudukannya dengan pria, 

termasuk konsep berhak untuk mendapatkan pendidikan bagi wanita. Dalam 

pandangan Sjumandjaja, tokoh Kartini bukanlah tokoh super human dan bukan 

dewa. Sjumandjaja berusaha setia pada sejarah dengan mengangkat buku karya 

Siti Soemandari Soeroto “Kartini sebuah biografi”, dan beberapa sumber buku 

lainnya sebagai referensi. Sjumandjaya berusaha menerjemahkan pola kehidupan 

kaum ningrat Jawa saat itu, menggambarkan kompleksitas pemikiran seorang 

Kartini dengan latar kehidupannya yang terpenjara dalam lingkungan kehidupan 
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feodalisme, patriarki, dan terjajah bangsa kolonial (Artikel Kompas, 18 April 

1983).  

Ketertarikan sutradara Kartini versi kedua, Hanung Bramantyo, agak 

berbeda. Dalam wawancara dengannya, Hanung menyatakan bahwa ada masa di 

mana ia mempertanyakan mengapa bangsa Indonesia harus merayakan hari 

lahirnya Kartini, sementara menurut penelusurannya sepertinya tidak ada yang 

istimewa bagi Hanung. Kartini sebagai Putri bangsawan, sepanjang sejarah tidak 

pernah bertempur melawan penjajah. Jasa Kartini hanyalah berupa surat-surat 

saja. Cara pandang Hanung baru berubah setelah ia menemukan buku Pramoedya 

Ananta Toer yang berjudul “Panggil Aku Kartini Saja”. Disinilah Hanung melihat 

keistimewaan Kartini. Hanung belajar bahwa Kartini sebenarnya tidak ingin 

adanya embel-embel di namanya karena nama adalah hakiki dari seorang 

manusia. Bagi Kartini, gelar Raden Ajeng ataupun Raden Ayu adalah sebuah 

konsep penjara kebudayaan, semacam dogma (kepercayaan/doktrin) bahwa 

perempuan yang menjadi Raden Ayu adalah seorang wanita terhormat dan 

sebagai bentuk tertinggi dari Putri Jawa. Buku tersebut mendorong Hanung untuk 

mengangkat cerita Kartini, agar generasi Indonesia dapat memahami sosok 

Kartini sebagai seseorang yang berjuang untuk kesetaraan perempuan. Hanung 

menyadari bahwa walaupun tidak berjuang dengan berperang, melalui surat-

suratnya Kartini sebenarnya telah memperjuangkan nasib rakyatnya, antara lain 

dengan mengangkat seni Jepara agar rakyat tidak miskin dan bisa mandiri, serta 

berusaha mendirikan sekolah mandiri untuk perempuan, tanpa ikut campur 

pemerintah Hindia Belanda.  
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Ada banyak hal lain yang menarik perhatian Hanung. Sang sutradara muda 

mempelajari bagaimana meski Kartini tidak diperbolehkan mendapatkan 

pendidikan seperti anak laki-laki, tetapi ia mampu memanfaatkan situasi tersebut 

untuk memperbaiki situasinya dengan pendidikan. Bagi Kartini, pendidikan akan 

mengubah pola pikir seseorang, dan ketika seorang wanita berpendidikan, maka ia 

akan mandiri.  

Film Kartini bukanlah karya pertama Hanung tentang perempuan. Dalam 

salah satu film Hanung sebelumnya yang mengangkat budaya patriarki berjudul 

“Perempuan Berkalung Sorban” (2009), digambarkan bahwa wanita memiliki 

posisi yang lemah dan tidak seimbang. Film ini diangkat dari sebuah novel fiksi, 

namun mengandung kesamaan dengan film Kartini. Keduanya mengangkat 

ketidakadilan gender dan ketidakseimbangan posisi antara perempuan dan laki-

laki.  

Kedua film Kartini yang dipelajari dalam penelitian ini datang dari dua 

kurun waktu berbeda dengan dua tipe sutradara berbeda. Pada jaman Sjumandjaja, 

sutradara dimasa itu belajar secara otodidak dengan latarbelakang teater dan sastra 

yang sangat mempengaruhi filmnya. Saat itu banyak sutradara yang mengikuti 

workshop dan sekolah film diluar negeri, Sjumandjaja mendapatkan pembelajaran 

di Rusia yang mempengaruhi gaya arahan dan ekspresi filmnya (Nugroho & 

Herlina, 2015:184).  

Mayoritas sutradara film generasi Sjumandjaja tumbuh dari teater dan 

sastra yang meniti karier dari bagian terendah produksi film. Generasi baru, 

seperti Garin Nugroho, Nan.T.Achnas, Mira Lesmana, Riri Riza, Nia Dinata, Rudi 
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Soedjarwo dan Hanung Bramanthyo menjalani proses berbeda. Mereka 

mengenyam pendidikan tinggi di bidang sinematografi, memiliki pergaulan dan 

jaringan international (Nugroho & Herlina, 2015:304).    

Perbedaan ini mungkin mempengaruhi proses pembuatan kedua film 

Kartini. Pada saat diangkatnya film Kartini pertama, era sekitar 1970-an hingga 

1980-an, banyak film Indonesia yang memposisikan perempuan hanya sebagai 

pelengkap dan bukan sebagai pemeran utama. Peran itu kerap berkaitan dengan 

pandangan bahwa posisi perempuan ada di lingkup domestik yaitu sebagai ibu, 

istri, kekasih dan anak yang penurut. Sebaliknya peran laki-laki lazim berkaitan 

dengan aktivitas di lingkungan publik, seorang yang mengambil dan 

menghasilkan keputusan. Sjumandjaja menampilkan sosok Kartini yang tertindas, 

dikekang kebebasannya oleh ideologi patriarki yang sangat kental dalam budaya 

Jawa. Saat itu film Kartini diproduksi dalam rangka menyambut Hari Kartini 

untuk memberi semangat para ibu, kaum remaja dan mengingatkan kaum pria 

untuk menghargai wanita.  

Konteks kelahiran film Kartini versi kedua sudah berbeda. Semangat 

kesetaraan gender di abad 21 sudah menguat di Indonesia. Dalam kaitan itu 

Hanung menggambarkan perjuangan Kartini dari empat tahun sampai dua puluh 

empat tahun, sebagai seorang perempuan yang cerdas, lincah dan kekinian tanpa 

melenceng dari sejarah. Dengan kata lain, Kartini yang dihadirkan hanung pada 

2017 lebih mendekati sosok wanita-wanita berpikiran modern dan maju. 
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1.2. Identifikasi Masalah  

Kartini tentu dikenal sebagai salah satu Pahlawan Indonesia. Namun 

pengetahuan mengenai Kartini yang diajarkan di sekolah sebenarnya bersifat 

sangat terbatas. Kartini yang dikenal adalah sebagai tokoh emansipasi yang 

seorang ningrat Jawa yang berusaha mendobrak adat istiadat yang berlaku melalui 

pemikiran-pemikirannya. Ia menggugat tradisi feodal dan ideologi patriarki yang 

banyak menghambat kemajuan perempuan pribumi. Kartini prihatin dengan 

penderitaan perempuan yang harus dipingit, tidak beban menuntut pendidikan 

serta aturan adat yang mengekang kebebasan perempuan. Pada masa sekarang pun 

terdapat terdapat kesan, perayaan hari Kartini setiap tahun berkutat pada hal-hal 

sepele seperti perempuan yang mengenakan sanggul dan berbusana tradisional, 

lomba fashion show anak sekolah, serangkaian pidato, forum-forum diskusi 

emansipasi, atau gelaran bakti sosial.  

Dalam konteks ini, pengangkatan sosok Kartini ke dalam film layar lebar 

menjadi penting bagi kedua sutradara. Film-film biopik sendiri kini menjadi 

budaya populer di Indonesia. Film bertema sejarah yang dikonsumsi secara massal 

akan mengarahkan topik pembicaraan pada konsep budaya populer. Budaya 

populer adalah sebuah budaya residual yang digemari banyak orang dan 

cenderung menonjolkan nilai permukaan dan dibuat untuk memenuhi keinginan 

masyarakat itu secara komersil (Storey, 2009:5-6). Film memudahkan bagi 

generasi-generasi baru untuk memahami siapakah Kartini dan gagasan-gagasan 

yang diangkat pada jaman tersebut. Teks yang terkandung didalamnya adalah 

hasil subjektifitas dari pembuatnya tentang hidup seseorang yang dianggap 
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berpengaruh dalam kurun waktu tertentu. Dengan durasi waktu yang singkat, 

sebuah film tentu tidak bisa memperdalam semua hal, namun tetap bisa 

menghadirkan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan sang tokoh yang 

merepresentasikan cara berpikir dan kehidupan tokoh tersebut. Karena faktor 

subjektivitas itulah, film biopik lazim selalu memicu perdebatan, baik di kalangan 

pemerhati film, ahli sejarah, sutradara, atau bahkan pihak keluarga tokoh tersebut. 

Film R.A Kartini merupakan potret kehidupan masyarakat Jawa di akhir 

abad kesembilan belas hingga awal abad kedua puluh sebagaimana ditafsirkan 

ulang oleh para sineas yang lahir di masa kemudian dengan konteks waktu yang 

berbeda. Orang-orang yang berada di balik layar film adalah kaum lelaki, baik 

dari sutradara, penulis skenario maupun produsernya yang menyajikan kisah 

sosok Kartini dengan berusaha menggambarkan dan mengkonstruksi sejarah pada 

masa tersebut melalui paradigma masing-masing sutradara. Proses konstruksi 

telah dimulai pada saat penulisan skenario hingga film selesai dibuat. Pembuatan 

film Kartini sendiri terpaut tiga puluh lima tahun, sehingga suasana keadaaan 

jaman tersebut mempengaruhi para sutradara dalam memproduksi sebuah film.  

Secara garis besar, kedua film tersebut bercerita tentang perjuangan Raden 

Ajeng Kartini yang berusaha mendobrak tradisi kuno Jawa tentang hak 

perempuan untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki. 

Kedua film itu berusaha menampilkan semangat Kartini, kepedulian terhadap 

bangsa Jawa, kecerdasan intelektual yang dimiliki dan cinta Kartini untuk 

mendobrak tradisi kuno Jawa melalui pendidikan. Kebebasan dan perolehan hak 

wanita di zaman penjajahan sangat dibatasi, Wanita di zaman Kartini terbelenggu 
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dengan sistem feodalisme dan budaya patriarki yang menempatkan kaum laki-laki 

sebagai sosok otoritas yang sentral dalam berbagai bidang aspek kehidupan. 

Kedudukan wanita dianggap lebih rendah dari kaum laki-laki – sebuah sistem 

yang tidak menguntungkan bagi wanita.   

  Di sisi lain, film ini juga menghadirkan salah satu episode terpenting 

dalam kehidupan Kartini yaitu keharusannya untuk dijadikan istri yang 

terpoligami. Kartini menjadi seorang Raden Ayu dikarenakan status yang 

dimiliki. Wanita Jawa pada saat itu hanya memiliki satu tujuan hidup yaitu 

menjadi istri seorang pria. Bahkan untuk keturunan Ningrat sekalipun, tuntutan 

wanita Jawa hanya menjadi Raden Ayu dan menikah dengan seorang pria yang 

memiliki keturunan ningrat (Soemandari,1977:52-55). Film ini merekonstruksi 

bagaimana Kartini yang adalah pejuang kemerdekaan wanita harus mengambil 

pilihan agar wanita tidak selalu direndahkan dan mengubah sistem yang ada. 

Melalui film ini Kartini ditampilkan sebagai seorang tokoh yang gagasan dan 

kiprahnya tidak saja harus diteladani oleh para perempuan Indonesia, tetapi 

menginspirasi semua orang dan berupaya mengoreksi posisi Kartini dalam catatan 

sejarah Indonesia.  

 

1.3. Perumusan Masalah 

Melalui sudut pandang analisis wacana, peneliti akan berusaha 

mempelajari bagaimana film ini mengkonstruksi kehidupan Kartini sebagai 

seorang perempuan ningrat Jawa dalam masyarakat yang patriarkis yang dicirikan 

dengan ketidakadilan, penindasan, ketidaksetaraan, pembatasan kebebasan bagi 
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kaum perempuan.  Dalam permasalahan yang ada, peneliti ingin dapat 

menjelaskan 

1. Bagaimana ideologi patriarki dikonstruksi di dalam kedua film Kartini 

tersebut? 

2. Bagaimana ideologi patriarki tercerminkan di dalam kedua film tersebut, 

sebagaimana terlihat dalam masalah pendidikan bagi perempuan, budaya 

pingitan dan gelar Raden Ayu, pernikahan poligami? 

3. Bagaimana bentuk-bentuk pemberontakan Kartini yang dilakukan di 

sepanjang hidupnya? 

 

1.4. Pembatasan Masalah 

Dari kedua film yang ingin diteliti, peneliti akan memberikan batasan 

masalah agar penelitian fokus dan dapat menjawab pertanyaan yang diteliti. 

Peneliti akan memusatkan pada tanda dan makna tanda yang dilatarbelakangi 

ideologi patriarki dan bagaimana makna dibangun dalam teks melalui medium 

film oleh masing-masing sutradara. 

  

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui konstruksi dengan analisa semiotik dari kedua film yang 

mengangkat tokoh Kartini di tahun 1982 dan 2017 dalam melihat permasalahan 

yang dilatarbelakangi ideologi patriarki. 
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1.6. Kegunaan atau manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu: 

a) Manfaat Akademis   

Penelitian ini secara akademis untuk menambah studi komunikasi 

terutama di film sebagai komunikasi massa yang difokuskan pada film 

biopik yang mengangkat budaya patriarki dan gender perempuan. 

b) Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi komunikasi dalam 

memanfaatkan film sebagai medium komunikasi massa dalam mengangkat 

tokoh sejarah bagi kepentingan narasi Tokoh Pahlawan Nasional bagi 

penerus bangsa yang tidak mengenal sosok Pahlawan yang berpengaruh di 

Indonesia. 

c) Manfaat Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan kepada masyarakat 

Indonesia atas Tokoh Kartini sebagai Pahlawan Nasional yang patut 

disegani dan dihormati.   

 

1.7. Literature Review 

 Peneliti melakukan peninjauan terhadap sejumlah penelitian sebelumnya 

yang relevan dengan topik penelitian ini. Pertama adalah skripsi berjudul 

“Representasi Perempuan Jawa didalam film Kartini” yang disusun oleh 

Edwina Ayu Dianingtyas, Universitas Dipenogoro Semarang, 2010, jurusan Ilmu 

Komunikasi, yang juga meneliti film RA Kartini arahan Sjumandjaja. Penelitian 
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berusaha untuk mengetahui representasi perempuan Jawa dan untuk menjelaskan 

gagasan-gagasan dominan yang berkaitan dengan persoalan ideologi yang 

disampaikan melalui film R.A.Kartini. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, Analisis Semiotika dengan teori Ferdinand De Saussare dan Teknik 

Analisa data “The Codes of Television” yang dikemukakan oleh John Fiske. 

Menurut penelitian ini, film ini menggambarkan bagaimana konsep adat berakar 

sangat kuat dalam budaya Jawa yang akhirnya menyebabkan ketertindasan dan 

membelenggu perempuan. Ideologi patriarki yang ditampilkan adalah budaya 

poligami, penggunaan bahasa dalam budaya Jawa, keterbungkaman Jawa, 

diskriminasi dan subordinasi perempuan jawa. Namun penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa di balik ketertindasan, perempuan Jawa memiliki kekuasaan 

untuk mempengaruhi lingkungan dengan cara yang tidak konfrontatif yaitu 

melalui pendidikan. 

Kedua, skripsi berjudul “Potret Wanita Jawa dalam Film R.A Kartini” 

oleh Defti Rianti, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Universitas Islam Negri 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.  Objek yang diteliti adalah film RA Kartini 

yang disutradarai Sjumandjaja, Penulis ingin melihat bagaimana Islam di dalam 

konsep ketidaksetaraan jender dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya serta 

apa saja yang dilakukan Kartini mengenai ketidaksetaraan tersebut. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Islam pun sejak dulu mengajarkan kesetaraan 

jender, namun Kartini mengambil pemikiran dan inspirasi dari Barat dalam ide 

dan gagasan emansipasi. 
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Ketiga adalah skripsi berjudul “Analisis Wacana Kritis Pemberontakan 

Kartini terhadap Feodalisme Jawa didalam biografi „Panggil Aku Kartini 

Saja‟ karya Pramoedya Ananta Toer”, Akhsaniyah, Universitas Airlangga. 

Penelitian ini bertujuan memahami wacana gagasan dan pemberontakan Kartini 

terhadap feodalisme Jawa. Kartini mengekspresikan segala bentuk perlawanan 

terhadap nilai budaya jawa yang feodal, melalui tulisan yang dituangkan melalui 

surat-suratnya. Hal yang dikaji, pertama adalah pandangan feodalisme Jawa 

terhadap perempuan. Kedua, gagasan dan pemberontakan Kartini dalam 

pandangan feodalisme Jawa. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan 

metode analisis wacana kritis untuk membantu menguraikan permasalahan. Hasil 

penelitian adalah Kartini dan juga Pramoedya Ananta Toer secara sadar secara 

pikiran mengambil posisi anti feodalisme dan kolonialisme, secara tindakan 

menunjukkan keinginan adanya perubahan, melawan status quo dan menolak 

tatanan sang penindas. 

Keempat, skripsi berjudul “Perlawanan Kaum Perempuan terhadap 

Patriarki dalam Film Perempuan Berkalung Sorban”, Anita Khusnul 

Khotimah, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Sebelas Maret Surakata, 2010. 

Film ini menampilkan wacana perempuan melawan patriarki berdasarkan konsep 

feminism.  Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana 

Van Dijk dengan Teknik pengumpulan data pemilihan beberapa scene pada film 

yang secara dominan menampilkan perempuan melawan patriarki. Hasil 

penelitian mengangkat kritik sosial didalam masyarakat berdasarkan tiga konsep 

dasar feminisme yaitu feminism liberal tentang kebebasan yaitu mendapatkan 
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pendidikan, mendapatkan hak dalam bidang politik, kebebasan mengeluarkan 

pendapat; feminisme radikal, yaitu pembebasan kaum perempuan dari penindasan 

oleh laki-laki; dan terakhir feminisme sosialis yaitu perlawanan terhadap struktur 

domestik perempuan seperti tidak harus bekerja di rumah, tidak dibebani peran 

ganda. 

Kelima, skripsi berjudul “Pembacaan Penonton Muslim terhadap 

Kode-Kode Dominan Film Perempuan Berkalung Sorban tentang Gender 

dan Seksualitas” karya Hanung Bramantyo, oleh Fellycia Novka Kuaranita, 

Program Ilmu Komunikasi, Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2011. Penelitian ini 

membahas studi tentang penonton dan kuatnya gambaran ketidakadilan relasi 

perempuan dan laki-laki dalam konteks agama Islam. Penulis memfokuskan pada 

pembacaan penonton muslim terhadap kode-kode dominan film dengan 

menggunakan encoding-decoding Stuart Hall untuk mengidentifikasi posisi 

pembacaan informan (decoding) sehingga penulis memahami latar belakang 

informan berkaitan dengan pembacaan mereka terhadap teks. Hasil yang didapat 

adalah terdapatnya faktor-faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi   

pembacaan informan terhadap kode-kode dominan tentang gender dan sekualitas, 

yaitu interpretasi terhadap ajaran agama Islam, latar belakang keluarga, tingkat 

pendidikan dan kesadaran tentang konstruksi gender dan seksualitas. 

Keenam, skripsi berjudul “Gambaran Perempuan dalam Film Berbagi 

Suami” karya Nia Dinata, oleh Tri Utami, Program Komunikasi Penyiaran Islam, 

Universitas Islam Sunan Kalijaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dan analisis semiotika. Teknik Analisa data berdasarkan teori John Fiske 
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dan diuraikan dengan menggunakan analisis Sausure yakni, secara analisis 

sintagmatik pada level realitas dan level representasi dengan menggunakan 

struktur narasi. Film “Berbagi Suami” menunjukkan istri dalam keluarga yang 

identik dengan ideologi patriarki. Ideologi patriarki ditampilkan melalui 

kehidupan poligami dan penyimpangan istri yang mengarah pada feminisme 

radikal.  

 

1.8. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari tujuh bab yang masing-masing bab merupakan 

bagian sistematis yang tersusun menjadi sebuah penelitian. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

batasan permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaaan 

penelitian, literature review penelitian terdahulu dan sistematika penulisan 

BAB II : SUBJEK & OBJEK PENELITIAN 

Bab yang merupakan subjek dan objek penelitian yang berisikan 

pembahasan film Kartini. Di bab ini akan dijelaskan tentang tokoh Kartini, 

sutradara film Kartini dan perusahaan pembuat film Kartini. 

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab yang berisikan landasan konsep atau teori yang relevan dengan masalah 

penelitian dan kerangka pemikiran yang ditampilkan dalam bentuk bagian 

alur pemikiran. 
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BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab yang berisikan pejelasan dan metode-metode yang digunakan dalam 

penelitian, yakni paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode 

penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data 

BAB V : HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 

Bab yang menyajikan uraian dan pembahasan hasil penelitian dengan 

menyajikan data-data seleksi, interprestasi pokok-pokok temuan penelitian 

dengan memperjuangkan kerangka teoritis, serta hasil analisis secara 

keseluruhan sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan 

penelitian 

BAB VI : HASIL KONSTRUKSI KEDUA FILM 

Bab yang menyajikan perbandingan dari kedua film dan di triangulasi 

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan menemukan 

artikel wawancara Sjumandjaja di Kompas pada tahun 1983.  

BAB VII : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti beserta saran-saran yang diberikan oleh peneliti 

sesuai dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 




