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 BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1.   Latar Belakang Masalah 

Media film telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. 

Setiawan dalam Biran (2009, h.7) menyatakan bahwa film sangat berpengaruh pada 

pembentukan visi dan karakter seseorang hingga komunitas. Keberadaan dan 

pertumbuhan film memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan untuk 

menonton film terlihat dari tabel dibawah ini. 

 

 
Gambar 1.1 Grafik Jumlah Penonton Film Bioskop di Indonesia 

Sumber: databoks.katadata.co.id 

Terbukti dari hasil survei yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif 

(Bekraf) pada Februari 2019 yang menyatakan bahwa jumlah penonton bioskop di 

Indonesia pada tahun 2019 mencapai 60 juta penonton. Angka tersebut melesat naik 

15,4% dari tahun lalu yang hanya mencapai 52 juta penonton. Dari hasil survei ini 

membuktikan bahwa media film adalah salah satu media favorit yang paling banyak 

dicari oleh masyarakat.  



 

 2 

Tidak hanya dicari untuk memuaskan kebutuhan akan hiburan saja, film 

merupakan media yang dapat menggambarkan suatu peristiwa dengan sangat tepat 

karena didalamnya mengandung audio visual (suara dan gambar). Inilah yang 

membuat media film lebih unggul ketimbang media-media lainnya seperti radio 

dan televisi. Film menjadi lebih unggul dari radio  karena radio hanya 

mengandalkan suara sehingga kita membutuhkan kemampuan pribadi untuk 

berimajinasi agar dapat membayangkan peristiwa yang sedang ingin disampaikan 

lewat penyiar di radio, tingkat kesalahan pesan dari penerima yang disampaikan 

lewat radio juga akan lebih tinggi ketimbang media film. Selain itu radio juga 

memiliki sifat linear, jadi apabila pendengar melewatkan bagian penting yang telah 

disampaikan oleh penyiar radio, maka pendengar tidak dapat mengulang kembali.  

 
Gambar 1.2 Contoh Media Panas dan Dingin dari McLuhan  

Sumber: West & Turner (2009, h.437) 

Alasan mengapa film bisa dikatakan lebih unggul dari televisi karena 

televisi termasuk kedalam kategori media dingin. Menurut McLuhan (2009, h.438) 

media dingin adalah media yang membutuhkan partisipasi yang tinggi dari 

penontonnya. Jadi penonton harus terlibat aktif dengan apa yang ditayangkan oleh 
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televisi. McLuhan juga berpendapat bahwa televisi “melibatkan Anda, sehingga 

Anda harus tetap bersamanya.” McLuhan menjelaskan yang termasuk kedalam 

media dingin adalah televisi, percakapan, telepon, seminar, dan kartun. Sedangkan 

yang termasuk media panas, media yang hanya menuntun sedikit keterlibatan dari 

penonton atau pun pendegarnya adalah perkuliahan, buku, film, dan radio.  

Ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa film hanyalah sebuah hasil 

karya seni dan hiburan semata, namun ada juga kelompok lain yang berpendapat 

bahwa film memiliki kekuatan untuk menceritakan kembali secara nyata nilai-nilai 

sosial yang telah ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Faktanya, film memiliki 

kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi pandangan orang akan sesuatu. 

Sobur dalam Ghassan (2015) juga mengatakan hal yang serupa, ia menjelaskan 

bahwa film adalah penggambaran dari realitas sosial. Film memiliki kemampuan 

untuk menceritakan kembali realitas yang ada dan tumbuh dalam suatu masyarakat 

dan kemudian realitas tersebut diproyeksikan ke sebuah layar lebar. 

Film memiliki kekuatan untuk merekam, mengangkat serta menyebarkan 

realitas-realitas sosial yang ada di masyarakat. Namun kebanyakan realitas yang 

diangkat film memiliki kecenderungan negatif. Salah satunya penggambaran 

tentang etnis Tionghoa yang selalu dianggap sebagai orang yang pelit. Pandangan 

negatif ini dibuktikan lewat film yang berjudul Ngenest (2015). Di film ini orang 

Tionghoa digambarkan sebagai orang yang suka menipu, pelit, dan penuh 

perhitungan. Pandangan negatif juga terlihat di penggambaran orang Muslim yang 

selalu dikaitkan sebagai penjahat atau seorang teroris. Sederet film-film Hollywood 

seperti 12 Strong (2018), 13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi (2016), dan 
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Hotel Mumbai (2018) berhasil mengonstruksikan pandangan tersebut. Atau 

seseorang dengan tubuh gemuk yang selalu digambarkan sebagai pribadi yang 

malas dan tidak berguna seperti dalam film Mr. Creosote Blows (1983) dan Click 

(2006). 

Film seharusnya dapat menjadi alat untuk mematahkan pandangan-

pandangan negatif yang sudah ada di masyarakat dan bukannya semakin 

memperkuat pandangan tersebut. Menurut McLuhan (2009, h. 20) dunia hiburan 

memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sisi moral dari masyarakat yang tidak 

bermoral, selain itu film juga harus membantu orang untuk melepaskan diri dari 

realitas yang sulit dan bukannya menghidupkan kembali.  

Realitas tentang tubuh perempuan juga tidak terlepas dari penggambaran 

negatif yang ditampilkan dalam film. Tidak jarang tubuh perempuan hanya 

dipandang sebagai objek belaka. Pernyataan ini diperkuat oleh Blood (2005, h. 101) 

yang menyatakan bahwa dalam masyarakat patriarki, wanita diberi label jenis 

kelamin yang hanya sebagai estetika. Blood juga menambahkan bahwa tubuh 

wanita hanya dipandang sebagai objek seksual dari hasrat pria. Hal ini dibuktikan 

dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kaum pria oleh majalah wanita pada 

tahun 1997-1998. 

Tony: “I don’t like straight lines – I like a woman to be nice and curvy. 

I’m a bit of a butt man, so I must admit her backside does it for me more than 

anything else.” 

(Cosmopolitan, January, 1998)  
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Glenn: “Her boobs were enormous when we met, which suited me fine. I’m a big-
breast man.” 

(Marie Claire, March, 1997) 

 Luke: “Nicolle has got breasts which is great and comes in at the waist which I 
love.” 

(Cosmopolitan, January, 1998)  

Hal yang serupa juga ditemukan dalam film Rambo the Last Blood yang 

dirilis pada tahun 2019. Film yang berkisah tentang perjuangan seorang veteran 

perang Vietnam yang berusaha untuk menyelamatkan nyawa keponakan 

perempuannya. Di dalam salah satu adegan, seorang tokoh antagonis pria 

menyatakan, “This girls mean nothing to me and my customers, in my world they’re 

not people, they’re just things. They have no worth to people like us.” Di film ini 

terlihat dari pernyataan verbalnya yang jelas mengartikan bahwa perempuan tidak 

berarti dan hanya merupakan sebuah objek tanpa memiliki nilai yang berharga. 

Dari hasil temuan di majalah dan media film, dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar kaum pria menilai kecantikan wanita hanya dari fisiknya saja 

(terutama dari ukuran payudara, pinggang dan bokong). Selain itu perempuan juga 

sering dipandang memiliki derajat yang lebih rendah daripada laki-laki. Banyak 

juga yang menganggap bahwa laki-lakilah yang  memiliki kontrol dan kuasa untuk 

menentukan segala sesuatu termasuk mengenai cara memandang kecantikan tubuh 

dari perempuan. 

Selain di majalah dan film, penelitian-penelitian tentang konstruksi 

perempuan juga tidak sulit untuk kita temui, beberapa contohnya adalah seperti 

penelitian yang berjudul Konstruksi Realitas Kaum Perempuan dalam Film 

“Wanita Tetap Wanita” karya Ahmad Robiansyah (2015) yang menemukan bahwa 
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kaum perempuan menjadi korban kekerasan dan diskriminasi karena adanya 

konstruksi gender. Dan penelitian Representasi Kecantikan Wanita dalam Film 

“200 Pounds Beauty” Karya Kim Young Hwa oleh Meldina Ariani (2015). 

Penelitian ini menemukan bahwa Film asal Korea Selatan ini berhasil 

mengkonstruksi kecantikan yang seharusnya berbeda disetiap negara bahkan 

daerah menjadi kecantikan yang universal menurut media massa Korea. 

 

I.2.  Identifikasi Masalah 

Standard kecantikan adalah sesuatu yang berbeda-beda di setiap daerah atau 

wilayah, dan hal ini tergantung dari budaya yang ada dan berkembang ditempatnya.   

Wolf (2002, h. 18) juga memperkuat pernyataan ini dengan mengatakan bahwa 

kecantikan bukanlah sesuatu yang universal dan tidaklah permanen. Seperti 

contohnya di daerah Afrika Utara Barat, tepatnya  di Mauritania. Disana yang 

termasuk sebagai perempuan cantik adalah wanita yang memiliki lipatan lemak di 

perut yang berlapis-lapis. Bahkan banyak keluarga yang sengaja mengirimkan anak 

perempuannya untuk tinggal di suatu tempat yang selalu disuplai makanan 

berlemak agar semakin gemuk. Hal yang sama juga terjadi di Papua Nugini dan 

Afrika Barat, perempuan cantik dimata mereka adalah yang memiliki bekas luka 

sayatan. Perempuan di daerah ini bahkan rela disayat kulit wajah dan tubuhnya yang 

nantinya akan membentuk bekas luka yang mengikuti pola tertentu. Ada juga riset 

dari seorang antropolog asal Universitas State Arizona, Alexandra Brewis yang 

pada tahun 1980 mengunjungi pulau Fiji di Pasifik Selatan. Dari hasil 

perjalanannya, Brewis mendapati fakta bahwa kegemukan adalah sesuatu yang 
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dirayakan. Namun seiring masuknya televisi ke pulau tersebut, tahun 1996 

pandangan masyarakat akan dirinya langsung berubah. Brewis mengatakan bahwa 

para gadis-gadis di Fiji mulai membandingkan bentuk tubuh mereka dengan 

bintang dari serial Amerika Serikat, Beverly Hills 90210 dan Melrose Place. 

Sedangkan menurut B.R.A Mooryati Soedibyo dalam Nikmah (2016, 

h.168) yang merupakan seorang pemilik perusahaan kosmetik Mustika Ratu, 

perempuan dapat dikategorikan cantik jika ia mampu menyeimbangkan antara 

kecantikan lahir (tubuh, penampilan, dan wajah) dengan kecantikan batin (karakter 

dan hati). Maka jika disederhanakan, dalam melihat kecantikan seorang perempuan, 

kita tidak bisa hanya melihat keindahan fisiknya saja (outer beauty) namun hati dan 

karakter perempuan tersebut juga menjadi suatu elemen yang tidak kalah 

penting  (inner beauty). 

Memang tidak sulit untuk menemukan film-film yang mencoba untuk 

mengkonstruksi pandangan kita tentang tubuh perempuan. Contohnya film Date 

Movies asal Amerika yang dirilis pada tahun 2006. Film ini bercerita bahwa jika 

seorang perempuan ingin memiliki pasangan hidup, ia haruslah mengubah bentuk 

tubuhnya menjadi seperti apa yang disukai oleh kebanyakan orang, yaitu harus 

langsing, seksi dan berambut panjang. Fakta yang serupa juga ditemui dalam film 

200 Pounds of Beauty (2006) sebuah film asal Korea Selatan. Film ini menceritakan 

bahwa jika perempuan yang berpostur gemuk tidak akan pernah diperhatikan 

bahkan dicintai oleh para kaum pria, sehingga pada akhirnya para perempuan 

gemuk ini haruslah mengubah bentuk tubuhnya menjadi seperti apa yang disukai 

dan yang sesuai dengan standar para pria. 
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Namun ditengah banyaknya film-film yang berusaha untuk membentuk 

persepsi masyarakat tentang standar kecantikan, munculah sebuah film karya Abby 

Kohn dan Marc Silverstein yang berjudul I Feel Pretty. Film yang dirilis pada tahun 

2018 dan berasal dari Amerika Serikat ini mengisahkan tentang kisah Renee 

Bennett (diperankan oleh Amy Schumer) seorang wanita biasa yang berjuang 

dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah karena memiliki tubuh yang gemuk. 

Namun suatu hari Renee terbangun dari insiden jatuhnya dan  percaya bahwa 

dirinya telah berubah menjadi cantik, meskipun sebenarnya ia tidak pernah 

berubah. Walaupun memang perlu kita akui bahwa film ini juga tetap 

menggambarkan adanya suatu standar tertentu tentang bagaimana memandang 

tubuh perempuan, namun uniknya standar ini akhirnya dapat berubah. 

Dari identifikasi masalah, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

penggambaran tubuh perempuan dalam film I Feel Pretty. 

 

I.3.   Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, rumusan masalah untuk 

penelitian ini adalah “Bagaimana penggambaran tubuh perempuan dalam film I 

Feel Pretty” 

 

I.4.  Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk 

melihat bagaimana film I Feel Pretty  merepresentasikan tubuh perempuan. 
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I.5.  Kegunaan Penelitian 

1)     Kegunaan Akademis 

Peneliti berharap hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam 

rangka pengembangan Ilmu Komunikasi. Selain itu penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa lain yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. 

2)    Kegunaan Praktis 

Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat membuka dan menambah 

wawasan bagi masyarakat luas tentang cara memandang kecantikan tubuh 

perempuan. 

 

I.6.   Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan penelitian ini akan mengacu kepada ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, khususnya jurusan Ilmu 

Komunikasi. Penelitian ini akan terdiri dari enam bab yang berkaitan antara satu 

bab dengan bab lainnya. Untuk sistematika penulisan penelitian ini sendiri adalah 

sebagai berikut: 

BAB I                  Pendahuluan 

 Pada bab ini peneliti akan memberikan penjelasan tentang adanya 

fenomena sosial  yang mengatakan bahwa saat ini tidak sedikit wanita yang 

mengukur kecantikannya lewat standar kecantikan yang telah 

dikonstruksikan oleh media massa. Padahal kecantikan itu tidak memiliki 
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standar yang universal. Disinilah mulai muncul masalah antara apa yang 

seharusnya terjadi dengan kenyataan yang terjadi. 

BAB II                 Objek Penelitian  

Bab ini akan menguraikan tentang objek penelitian dari penelitian ini yaitu 

film I Feel Pretty 

BAB III               Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan sejumlah konsep dan teori yang 

akan dipakai untuk membantu menjawab permasalahan yang telah 

diuraikan dalam bab satu. Bab ini juga akan menggambarkan kerangka 

teoritis yang menjelaskan teori dasar dari penelitian ini. 

BAB IV               Metodologi Penelitian 

Bab keempat pada penelitian ini akan menjelaskan tentang metode 

penelitian yang akan digunakan oleh penelitian ini. Bab ini juga akan 

membahas tentang sumber data yang didapatkan, teknik pengumpulan data, 

unit analisis, keabsahan data dan analisis yang akan digunakan untuk hasil 

penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk mencari jawaban atas permasalahan ini. 

BAB V                 Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini, peneliti akan menjabarkan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan yang disertai dengan pembahasan yang mendalam. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan, peneliti juga akan berusaha menjawab apakah 

dari rumusan masalah yang telah disusun di bab satu, pertanyaan tersebut 
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telah terjawab dan apakah teori-teori yang dipakai di bab tinjauan pustaka 

benar terjadi pada subjek penelitian. 

BAB VI               Penutup 

Pada bab terakhir ini, peneliti akan menyimpulkan jawaban atas pertanyaan 

penelitian yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Selain itu peneliti juga 

akan memberikan saran untuk peneliti yang akan meneliti masalah ini 

selanjutnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


