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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kecantikan, konon, merupakan bagian dari kehidupan kaum perempuan. 

Kecantikan dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

perempuan untuk membangun rasa percaya diri. Persepsi ini mendorong sebagian 

besar perempuan untuk memperhatikan dan menjaga penampilannya agar dapat 

memperoleh kecantikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan, tidak sedikit 

perempuan di dunia rela meluangkan waktu, mengorbankan tenaga dan juga harta 

agar dapat merealisasikannya. Oleh karena itu, kecantikan dikatakan sangat dekat 

dan tidak dapat terlepas dari kajian perempuan sebagai kaum feminis (Triastuti, 

2013). 

 Cantik merupakan sebuah kata sifat yang dikaitkan dengan keindahan 

yang mengacu pada bentuk fisik. Itu lah mengapa kecantikan selalu dikaitkan 

dengan tubuh perempuan (Saltzberg dan Chrisler, 1995). Gagasan mengenai apa 

yang dimaksud dengan kecantikan itu sendiri relatif, karena berbeda dalam setiap 

budaya dan dapat berubah setiap waktu. Namun, di era globalisasi, makna 

kecantikan tersebarluas dengan mudahnya dan memungkinkannya untuk menjadi 

universal pada setiap daerah dan negara (Yan & Bissell, 2014). Hal ini 

menyebabkan terbentuknya sebuah gambaran dan konsep kecantikan tertentu 

yang terkonstruksi secara sosial dan seolah diyakini oleh masyarakat di berbagai 

belahan dunia. 
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  Terdapat beberapa hal yang dipercayai sebagai bentuk konstruksi sosial 

mengenai perempuan yang meliputi kecantikan, citra tubuh serta seksualitas yang 

tersebarluas di lingkungan masyarakat seperti yang diungkapkan Melliana melalui 

bukunya Menjelajah Tubuh Perempuan dan Mitos Kecantikan (2006 : 1). Yang 

pertama ialah bentuk tubuh yang ideal diantaranya ditandai dengan tubuh yang 

langsing, proporsional yang mana tidak memiliki lemak berlebih pada bagian-

bagian tubuh tertentu, perut yang datar, payudara yang kencang serta pinggang 

yang berlekuk-liku. Kedua, perempuan diasumsikan memang selayaknya memiliki 

tubuh yang indah sebab bentuk fisik yang ideal dan menarik merupakan sebuah 

kebanggan perempuan baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. 

Kemudian, perempuan juga diasumsikan wajib untuk merawat tubuh dan 

penampilan fisik mereka agar tetap menarik di hadapan pasangan. 

  Naomi Wolf dalam The Beauty Myth (2002 : 1) juga memaparkan fakta 

mengenai apa yang dikatakan cantik yang ideal berdasarkan persepsi perempuan-

perempuan dari berbagai kalangan dengan perbedaan usia, bentuk tubuh serta 

warna kulit. Mereka setuju bahwa perempuan yang memiliki kecantikan ideal ialah 

mereka yang seutuhnya sempurna tanpa adanya kekurangan pada tubuhnya. 

Mereka adalah perempuan yang terlihat seperti model; bertubuh tinggi dan kurus, 

berkulit putih, berambut pirang, dengan wajah tak berpori. Dengan kata lain, dapat 

digambarkan dengan sesosok perempuan dengan kecantikan seutuhnya, yang 

tentunya bukan lah diri mereka. 

  Konstruksi sosial atas realitas mengenai perempuan dan kecantikan yang 

tersebarluas dan diyakini oleh masyarakat membuat perempuan menjalani hidup di 
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dalam bayang-bayang konsep kecantikan tersebut. Tidak sedikit perempuan yang 

beranggapan bahwa seberapa besar berharganya diri mereka bagi orang lain dilihat 

berdasarkan penampilan fisik mereka. Terdapat pula banyak perempuan yang 

kehilangan rasa percaya diri di hadapan lawan jenis maupun di hadapan sesama 

perempuan atau khawatir tidak diterima di sebuah lingkungan masyarakat tertentu 

karena mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki paras cantik dan bentuk 

tubuh seperti yang digambarkan dalam konsep kecantikan yang telah ada. 

  Bertolak dari realita tersebut, pertanyaan yang kemudian muncul ialah 

bagaimana perempuan dapat merasakan dan mengalami hal demikian? Konstruksi 

sosial mendorong perempuan membentuk persepsi tersendiri mengenai suatu nilai-

nilai serta fenomena yang ada di masyarakat, dalam hal ini yakni perihal 

kecantikan yang juga meliputi citra tubuh. Dalam proses konstruksi sosial, 

perempuan menginterpretasikan dan mempersepsikan apa yang mereka lihat, 

dengar, serta alami sendiri sesuai dengan pengalaman pribadi yang dimilikinya 

masing-masing. Kemudian, terjadi proses internalisasi yang mana pada akhirnya 

menghasilkan respons-respons tertentu dalam menghayati makna dari kecantikan 

yang juga berpengaruh pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perempuan 

untuk memenuhi pencapaiannya memperoleh kecantikan tersebut (Melliana, 2006 

: 2). 

Berbagai usaha yang dilakukan kaum perempuan untuk memperoleh 

kecantikan sesungguhnya sudah dimulai dari abad ke-20. Setelah maraknya 

gerakan feminis di awal tahun 1970-an, perempuan menghabiskan lebih banyak 

uang pada produk dan bentuk-bentuk perawatan kecantikan tertentu. Sejak tahun 
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1987, penjualan kosmetik telah meningkat setiap tahunnya hingga 

$18.000.000.000 (Ignoring the economy, 1989, dalam  Saltzberg & Chrisler, 

1995) dan para perempuan menghabiskan kurang lebih $1.200.000.000 untuk 

melakukan operasi plastik pada tahun 1990 (American Society of Plastic and 

Reconstructive Surgeons, 1992, dalam Saltzberg & Chrisler, 1995). 

Seperti yang dilansir dalam The Beauty Economy Outlook for 2018, 

beberapa tahun belakangan ini konsumen yang sebagian besarnya perempuan, 

telah menghabiskan lebih banyak penghasilan mereka pada berbagai bentuk 

kosmetik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Park, 2018). Industri 

kecantikan di dunia tak ada hentinya memproduksi berbagai macam produk dan 

layanan yang diperuntukan bagi mereka yang ingin tampil cantik. Perempuan kini 

dapat dengan mudah membeli berbagai macam produk riasan wajah, perawatan 

kulit dan rambut yang tersedia dengan pilihan beragam dari berbagai perusahaan 

kosmetik ternama di toko-toko terdekat.  

Selain itu, salon kecantikan yang menyediakan berbagai macam perawatan 

untuk hampir seluruh bagian tubuh dari rambut hingga kuku juga dapat ditemui 

dimana-mana. Bahkan, klinik-klinik kecantikan kian banyak bermunculan di 

berbagai negara di dunia yang menawarkan berbagai praktek perawatan 

kecantikan mulai dari yang non-surgical (tanpa proses pembedahan) hingga 

surgical (melalui proses pembedahan) atau yang disebut Cosmetic Surgery (bedah 

plastik kosmetika). Sehingga, mudah bagi para perempuan untuk merealisasikan 

mimpinya memperoleh kecantikan persis seperti yang diinginkan meskipun harus 

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. 
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Sebagai sebuah sarana penyampaian informasi, media massa secara tidak 

langsung memiliki andil yang besar dalam mengonstruksi realitas sosial. Simbol-

simbol dan gambar yang dipaparkan media massa mendominasi pemikiran 

masyarakat akan realitas dan mempengaruhi cara pandang seseorang akan dirinya 

dan dunia di sekitarnya. Melalui konten dan sajiannya, media, terlebih lagi dengan 

lahirnya media sosial, menyebarluaskan images atau gambar yang 

merepresentasikan suatu realitas termasuk konsep kecantikan dengan cepat dan 

mendunia karena dapat diakses dengan mudah oleh para perempuan di berbagai 

belahan dunia. 

Hal ini membuat perempuan terus-menerus dibombardir oleh informasi 

yang didapat dari media yang mana nilai-nilai, norma dan juga yang dianggap 

‘ideal’ dalam ranah mode dan kecantikan, ditransmisikan dan diperkuat melalui 

paparan dari model, bintang film, serta selebriti perempuan dalam berbagai format 

media (Polivy & Herman, 2004). Menurut penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, paparan media secara kumulatif ini dipercaya menjadi salah satu 

faktor terbesar dalam perubahan standar kecantikan dari waktu ke waktu. 

Perempuan mempercayai standar kecantikan tertentu berdasarkan pengalamannya 

terekspos pada apa yang dipaparkan oleh media (Thorpe, 2017).  

Pengaruh media massa sangat signifikan pada bagaimana perempuan 

melihat dan merasakan tentang dirinya sendiri, yang mana media massa memiliki 

potensi untuk meningkatkan fantasi perempuan dalam memperoleh bentuk tubuh 

tertentu dan wajah yang atraktif seperti apa yang dipromosikan oleh media 

(Polivy dan Herman, 2004). Sebagai contoh, banyaknya iklan mengenai produk 
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kecantikan membuat kaum perempuan berlomba-lomba untuk menjadi cantik 

yang sempurna seperti apa yang diperlihatkan dalam iklan dengan membeli 

produk-produk yang ditawarkan. Baik berbagai produk kosmetik, produk untuk 

mencerahkan dan memutihkan kulit dan lain sebagainya. 

Fauzan dalam Perempuan dalam Bingkai Budaya Visual (2013 : 7) 

mengatakan bahwa dalam sajian media massa seperti iklan, kecantikan 

mengandaikan ketidakidealan. Kecantikan perempuan yang secara realistis di 

dalamnya mengandung kekurangan, ditransformasi menjadi kesempurnaan 

dimana perempuan yang dikatakan cantik memiliki kulit yang putih mulus tanpa 

ada noda sedikitpun dan bentuk tubuh yang langsing. Hal ini menjadi salah satu 

alasan terbentuknya opini dan persepsi masyarakat akan apa yang disebut cantik. 

Dengan dibombardir oleh sajian media yang sama secara kumulatif, perempuan 

kemudian mulai memperhatikan kekurangan yang dimilikinya dan berusaha untuk 

menjadi cantik yang sempurna seperti yang terpapar di media. 

 Konsep kecantikan yang mendunia juga dipengaruhi oleh ikon-ikon 

budaya populer salah satu contohnya adalah kakak beradik perempuan dari 

keluarga Kardashian/Jenner. Melalui program serial televisi Amerika Serikat yang 

tayang sejak 14 Oktober 2007 di E!, Keeping Up with the Kardashians, mereka 

memperlihatkan pada dunia bahwa mereka terlihat cantik sempurna dengan 

bentuk bibir yang sensual, lingkar pinggang yang kecil, serta bagian dada dan 

bagian belakang yang besar. Bahkan, terdapat beberapa episode yang 

menayangkan bagaimana mereka memperoleh kecantikan tersebut, yaitu dengan 
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mengunjungi klinik kecantikan dan menjalankan beberapa praktik bedah plastik 

kosmetika. 

 Perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan acara televisi 

tersebut dikonsumsi tidak hanya oleh warga Amerika, melainkan seluruh dunia. 

Terdapat televisi kabel berbayar yang dapat digunakan untuk menyaksikan 

program-program televisi luar negeri atau bahkan sudah banyak episode dari 

Keeping Up with the Kardashian itu sendiri yang diunggah ke YouTube dan dapat 

disaksikan hanya dengan akses internet. Kakak beradik Kardashian/Jenner juga 

eksis di media sosial seperti Instagram dan YouTube yang mana pengikutnya 

mencapai hampir 100 juta. 

Selain keluarga Kardashian/Jenner, terdapat pula banyak selebriti di 

Instagram termasuk Fashion Blogger dan Beauty Guru dengan pengikut jutaan 

yang juga memperlihatkan pada dunia bahwa mereka bangga akan kecantikan 

mereka yang beberapa diperoleh melalui berbagai prosedur kosmetika baik yang 

melalui proses pembedahan ataupun tanpa proses pembedahan. Bahkan, tidak 

sedikit dari mereka mendokumentasikan prosesnya yang kemudian dikemas 

dalam bentuk Vlog dan diunggah ke YouTube Channel mereka. Sehingga, sangat 

mudah untuk diakses oleh siapapun dan dimanapun mereka berada. 

 Banyaknya ikon-ikon populer di media, termasuk media sosial dengan 

konsep kecantikan tertentu yang mana saat ini dapat digambarkan dengan 

memiliki wajah tirus, hidung mancung, bibir yang padat, bentuk bagian dada dan 

bagian belakang yang besar, lingkar pinggang yang kecil serta memiliki thigh gap 

atau rongga di antara kedua paha, menjadi salah satu alasan perempuan untuk 
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meninjau kembali kekurangan yang ada pada dirinya dan ingin terlihat cantik 

seperti para ikon tersebut dengan menghalalkan segara cara. 

Telah lama berbagai bentuk media mengangkat fenomena ini sebagai topik 

yang menarik untuk diulas. Seperti salah satu pembahasan dalam kategori 

Women’s Life oleh The Telegraph, sebuah media berita asal Inggris, yang berjudul 

“The Pursuit of Beauty: What compels women to go under the knife?” (Peacock, 

2013). Konten pemberitaan tersebut menguraikan pembahasan mengenai hal-hal 

yang mendorong perempuan untuk memperoleh kecantikan, termasuk dengan 

menjalani proses bedah plastik kosmetika. Pembahasan serupa juga diangkat oleh 

majalah asal Amerika Women’s Health dalam artikelnya “Why Are So Many 

Women Obsessed With Getting Plumper Lips?” (Barnes, 2015). Dalam artikel 

tersebut, diuraikan pembahasan mengenai perempuan dan keiinginannya untuk 

memiliki bentuk bibir yang lebih besar dan padat yang mana salah satunya 

diakibatkan oleh fenomena #KylieJennerChallenge di Instagram yang berawal 

mula dari unggahan foto Kylie di akunnya yang menunjukan bibir dengan bentuk 

yang lebih besar dan padat.  

Pembahasan mengenai fenomena perempuan serta obsesi kecantikan yang 

dimilikinya juga diangkat melalui berbagai bentuk media lainnya seperti film. 

Boles dkk (2014) mengatakan bahwa film merupakan salah satu media yang 

memiliki andil kuat dalam membentuk pola pikir dan mendidik masyarakat yang 

menontonnya, sehingga kampanye lewat media massa seperti film efektif untuk 

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Sebagai media komunikasi, film 

merupakan bagian penting dari sistem yang digunakan oleh para individu dan 
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kelompok untuk mengirim dan menerima pesan. Melalui pesan yang terkandung 

di dalamnya, film mampu memberi pengaruh bahkan mengubah dan membentuk 

karakter penontonnya (Ibrahim, 2011).   

Salah satu film dengan tema perempuan dan kecantikan yang menarik 

perhatian adalah sebuah film pendek berjudul “Supervenus” karya pembuat film 

asal Prancis, Frédéric Doazan pada tahun 2013. Film ini dikirim dan ditampilkan 

di 17th Brussels Short Film Festival pada tanggal 23 April – 3 Mei 2014 di kota 

Brussels, Belgia. “Supervenus” kemudian diunggah ke media sosial, salah satunya 

adalah Facebook yang mana sampai saat ini telah memiliki lebih dari 42 juta 

penonton. Film kontroversial ini menggambarkan tentang seorang perempuan 

yang melakukan berbagai prosedur bedah plastik kosmetika dalam kurun waktu 

tertentu sampai akhir hidupnya. Film ini juga memiliki keunikannya tersendiri 

diantara film-film bertema perempuan dan kecantikan lainnya, yang mana film 

pendek ini dibuat dan dikemas sedemikian rupa dengan teknik animasi serta tanpa 

adanya komunikasi secara verbal. Hal ini menjadi sangat menarik untuk dianalisis 

sehingga peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian pada film ini. 

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Riset membuktikan bahwa di balik perempuan-perempuan yang menarik 

dan sukses, terdapat sebuah rahasia tersembunyi yang seolah mengekang mereka 

dari kebebasan; yakni gagasan mengenai kecantikan yang di antaranya meliputi 

obsesi secara fisik, ancaman akan penuaan serta ketakutan akan kehilangan 
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kendali (Wolf, 2002: 10). Bagi sebagian perempuan, menjalani kehidupan tanpa 

harus merasa terbebani akan gagasan-gagasan terkait kecantikan merupakan 

sesuatu yang sulit dilakukan. Keinginan untuk menjadi cantik seperti apa yang 

digambarkan dalam konsep kecantikan yang dipercayai, seakan menjadi suatu 

keharusan untuk direalisasikan agar penampilan fisik tetap terlihat menarik.  

 Mengapa penampilan fisik yang menarik dirasa begitu penting terutama 

bagi para perempuan? Penilitian dalam peran daya tarik fisik bagi individu 

menyatakan bahwa seseorang yang menarik secara fisik dinilai lebih diinginkan 

dan lebih sukses dalam interaksi sosial (Yan & Bissell, 2014). Penelitian lainnya 

juga menunjukan bahwa perempuan dengan tubuh yang lebih tinggi mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik dibandingkan dengan perempuan yang tidak tinggi. 

Selain itu, jika perempuan memiliki tubuh yang ‘besar’, dengan ukuran payudara 

yang lebih besar daripada normal, mereka dipandang dan diperlakukan dengan 

cara yang berbeda (Ryan, Ingram & Musiol, 2010 : 162). Hal ini membuat 

perempuan ingin memiliki kecantikan yang ‘ideal’, sesuai dengan apa yang telah 

lama dikonstruksikan oleh masyarakat. 

 Paparan media secara kumulatif yang dikonsumsi oleh para perempuan 

juga memiliki andil yang besar dalam mempengaruhi pola pikir akan kecantikan 

yang ideal. Banyak sekali perempuan yang sangat terpengaruh oleh gambar yang 

mereka lihat di media, yang mana tentunya menampilkan sosok dengan kriteria 

tertentu seperti yang telah diuraikan sebelumnya yakni diantaranya para model, 

ikon-ikon budaya populer, atau mungkin kini selebriti di Instagram dengan 

pengikut jutaan. Hal ini secara tidak langsung membuat perempuan sering kali 



	

	  Universitas Pelita Harapan 

11 

tidak bisa menerima dirinya sebagai seorang perempuan yang sesungguhnya 

terlahir cantik apa adanya. Pada akhirnya, perempuan dapat mengalami beberapa 

kondisi serius seperti Body-image Distortion (distorsi akan citra tubuh) serta 

Appearance Anxiety (kecemasan akan penampilan) yang menjadi faktor-faktor 

yang dapat berpengaruh pada efek psikologis dalam jangka waktu panjang (Yan 

& Bissell, 2014). 

 Untuk merealisasikan mimpinya memperoleh kecantikan, tidak sedikit 

perempuan mengunjungi klinik kecantikan yang kini menjamur di berbagai 

belahan dunia untuk mendapatkan berbagai perawatan dalam ranah praktik bedah 

plastik kosmetika baik tanpa proses pembedahan maupun dengan proses 

pembedahan. Maraknya praktik bedah plastik kosmetika yang telah mendunia ini 

terbukti dengan adanya fakta bahwa suntik Botox dilaporkan menjadi salah satu 

tindakan dari beragam praktik bedah plastik kosmetika terpopuler di dunia 

(Bakutyte, 2014). Selain itu, terdapat kurang lebih 300,000 perempuan di dunia 

yang telah menjalani proses pembedahan untuk memiliki bagian dada yang lebih 

besar dengan silicone atau saline implants (Facts About Breast, 2014). 

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh The International Society of 

Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), setiap tahunnya kegiatan praktik bedah plastik 

kosmetika mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2016, terjadi kenaikan 9% 

selama 12 bulan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. ISAPS juga 

memaparkan fakta mengenai negara-negara yang memiliki peringkat tertinggi 

dalam praktik bedah plastik kosmetika terbanyak pada tahun 2016. Amerika 

berada pada posisi pertama, kemudian selanjutnya diikuti oleh Brazil, Jepang, 
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Italia, Meksiko, Rusia, India dan seterusnya. Berikut daftar jumlah praktik bedah 

plastik kosmetika di berbagai negara pada tahun 2016 yang dikeluarkan oleh 

ISAPS pada tahun 2017. 

 

Gambar 1.1 Jumlah Praktik Bedah Plastik Kosmetika di berbagai Negara pada Tahun 2016 
Sumber: The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (2017) 

 

Berdasarkan jumlah praktik bedah plastik kosmetika di berbagai negara 

tersebut, ISAPS (2017) menyatakan bahwa permintaan yang tinggi untuk berbagai 

praktik bedah plastik kosmetika terus dilakukan oleh perempuan (86.2%) atau 

20,362,655 praktik di seluruh dunia dengan praktik yang paling populer dilakukan 

yaitu Breast Augmentation (pembesaran payudara), Liposuction (sedot lemak), 

Eyelid Surgery (bedah kelopak mata), Abdominoplasty (pengencangan perut) dan 

Breast Lift (pengencangan payudara). Selisih angka yang ada jika dibandingkan 
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dengan permintaan laki-laki untuk praktik bedah plastik kosmetika cukup jauh, 

yang mana laki-laki hanya 13.8% atau 3,264,254 praktik di dunia dengan praktik 

terpopuler diantaranya Eyelid Surgery (bedah kelopak mata), Gynecomastia 

(penumbuhan jaringan payudara), Rhinoplasty (bedah bentuk hidung), 

Liposuction (sedot lemak) dan Hair Transplant (transplantasi rambut). 

Realitas mengenai obsesi perempuan untuk memiliki bentuk tubuh tertentu 

dengan melakukan berbagai usaha untuk merombaknya, seperti melalui praktik 

bedah plastik kosmetika yang mana mengandung resiko serius merupakan salah 

satu fenomena yang diperdebatkan oleh masyarakat. Praktik kecantikan melalui 

pembedahan atau tanpa pembedahan ini bukanlah tanpa resiko. Tingkat 

kemungkinan adanya resiko-resiko tertentu yang timbul pasca tindakan 

bergantung pada kategori pembedahan yang dilakukan, pengalaman dokter dan 

seluruh bentuk prosedur yang dijalani. Beberapa resiko komplikasi yang mungkin 

dialami ketika terjadi kegagalan pada praktik bedah plastik kosmetika mulai dari 

rasa sakit, pendarahan, infeksi, kegagalan implan bahkan hingga kematian juga 

mungkin terjadi. 

The New York Post mengangkat fenomena ini dalam salah satu artikelnya 

yang berjudul “Instagram Model Destroys Eyes in Cosmetic Surgery Gone 

Wrong” (Gollayan, 2018). Artikel tersebut menguraikan sebuah kisah nyata 

tentang seorang model Instagram, Nadinne Bruna, yang berusia 32 tahun dengan 

pengikut lebih dari satu juta pada akunnya. Ia melakukan implan silikon pada 

retina matanya untuk merubah warna dari cokelat menjadi abu-abu muda. Seusai 

pembedahan, ia mengalami kerusakan pada matanya yang mana ia memiliki 
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pandangan mata seseorang berusia 90 tahun. Ia juga mengidap penyakit mata 

Glaukoma yang dapat mengakitbatkan kebutaan. Meskipun ia kemudian 

memutuskan untuk mengambil kembali implan di retinanya tersebut, namun 

kerusakan yang terjadi di matanya tidak bisa diperbaiki kembali. 

Kesadaran akan maraknya praktik bedah plastik kosmetika yang dapat 

membahayakan diri sendiri namun pada kenyataannya perempuan seakan tidak 

takut dan rela untuk melakukan berbagai praktik demi memperoleh kecantikan 

merupakan sebuah fenomena yang terjadi sampai detik ini dan menjadi sebuah hal 

yang penting untuk dibahas lebih lanjut. Berangkat dari fenomena ini, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian terkait perempuan dan obsesi kecantikan yang 

dimilikinya. 

Dengan menggunakan media film, yakni sebuah film berjudul 

“Supervenus” (2013) karya pembuat film asal Prancis Frédéric Doazan, peneliti 

akan meneliti representasi perempuan dan kecantikan di dalam film. Film ini 

dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki keunikannya tersendiri sebagai 

sebuah film pendek dengan fitur animasi tanpa adanya aspek komunikasi secara 

verbal, hanya terdapat suara musik sebagai latarnya. Selain itu, peneliti juga 

memilih film ini karena belum ada penelitian sebelumnya yang menggunakan 

film ini sebagai subjeknya. 

Adapun pendekatan yang digunakan yakni kualitatif dengan metode 

Semiotika Roland Barthes. Metode ini dirasa sesuai untuk digunakan dalam 

penelitian ini, karena peneliti ingin mengidentifikasi serta memahami pemaknaan 

dari tanda-tanda yang dibentuk di dalam film dan mengeksplorasi serta 
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menyelidiki mitos kecantikan yang akan dikaitkan dengan Mitos Kecantikan yang 

dikemukakan oleh Naomi Wolf. Selanjutnya, peneliti akan membahas lebih lanjut 

hasil analisis semiotika mengenai representasi perempuan dan kecantikan di 

dalam film dengan mengacu pada Konsep Tubuh yang dikemukakan oleh Michel 

Foucault dan Ketimpangan Kekuasaan oleh Stuart Hall. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana representasi perempuan dan kecantikan di dalam film 

“Supervenus”?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui representasi 

perempuan dan kecantikan dalam film “Supervenus”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi manfaat akademis, 

manfaat praktis dan manfaat sosial. 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

kajian media, perempuan dan kecantikan, serta memberikan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan 

atau bahan evaluasi bagi penelitian dengan metode semiotika yang 

berkaitan dengan permasalahan serupa. 

1.4.3 Manfaat Sosial 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada pembaca terutama bagi para perempuan dan disebarluaskan 

kepada masyarakat sehingga dapat menangkap edukasi akan 

bahaya obsesi ekstrem untuk memperoleh kecantikan yang ideal 

serta resiko yang dapat terjadi akibat berbagai praktik bedah plastik 

kosmetika. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai penelitian 

ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan untuk memperjelas pokok-

pokok dari penelitian. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:  

 
BAB I       PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang fenomena perempuan yang ingin 

memperoleh kecantikan sesuai dengan yang diimpikan dengan 

menempuh cara-cara ekstrem seperti berbagai praktik bedah plastik 

kosmetika serta pembahasan mengenai peran media dalam fenomena 

tersebut. Di dalam bab ini, juga diuraikan alasan pemilihan subjek 

penelitian yaitu film animasi pendek “Supervenus”, serta pendekatan 
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dan metode yang digunakan dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana perempuan dan kecantikan direpresentasikan dalam film. 

 

BAB II     SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menguraikan dan menjabarkan subjek dan objek yang dikaji di 

dalam penelitian. Subjek penelitian yang dipilih yaitu film animasi 

pendek “Supervenus” dan objek penelitiannya ialah perempuan dan 

kecantikan.   

 

BAB III    TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Bab ini menyajikan dan menjelaskan penelitian terdahulu, teori-teori 

serta konsep yang berhubungan dengan topik penelitian yang 

dilakukan, dengan mengacu pada buku-buku dan sumber-sumber yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, yang selanjutnya 

dikembangkan menjadi kerangka pemikiran. Disini akan diuraikan 

mengenai teori-teori dan konsep-konsep diantaranya seperti konsep 

kecantikan, konsep tubuh, konstruksi sosial atas realitas, ketimpangan 

kekuasaan, perempuan di media serta film. 

 
BAB IV    METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini, peneliti menguraikan paradigma yang digunakan, 

yakni paradigma konstruktivis sebagai dasar penelitian serta 

pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dan metode 

semiotika Roland Barthes yang digunakan untuk menganalisis data. 



	

	  Universitas Pelita Harapan 

18 

Peneliti juga menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data, 

informan yang dipilih untuk diwawancara yaitu pembuat film 

“Supervenus” itu sendiri, serta cara melakukan uji keabsahan data dan 

rencana pengolahan dan analisis data sesuai dengan metode yang 

digunakan. 

 
BAB V     HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan secara mendalam 

mengenai argumentasi dan interpretasi terhadap hasil analisis dengan 

menggunakan Semiotika Roland Barthes serta pembahasan lebih 

lanjut mengenai perempuan dan kecantikan yang direpresentasikan 

dalam film dengan mengacu pada Konsep Tubuh oleh Michel 

Foucault dan Ketimpangan Kekuasaan oleh Stuart Hall. 

 

BAB VI     KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat penggambaran mengenai kesimpulan dari hasil 

penelitian yang diperoleh dari pembahasan untuk mengetahui 

representasi perempuan dan kecantikan dalam film “Supervenus”. 

Dalam bab ini, peneliti juga menyajikan saran terkait dengan 

pernyataan mengenai temuan-temuan sebagai hasil penelitian tersebut 

sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 
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1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini hanya akan melihat representasi perempuan dan kecantikan 

di dalam film “Supervenus” dengan pembahasan hasil temuan data yang didapat 

dari analisis menggunakan metode semiotika Roland Barthes beserta konsep 

mitologinya yang kemudian didukung oleh perspektif Michel Foucault mengenai 

konsep tubuh dan perspektif Stuart Hall mengenai ketimpangan kekuasaan. 




