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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1!Latar Belakang Masalah 
 

Perkembangan media massa telah memberikan banyak manfaat dalam 

berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang komunikasi. 

Dengan perkembangan media massa, batas antar ruang dan waktu tidak menjadi 

hambatan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan menggunakan  

media massa disebut dengan komunikasi massa. Menurut Effendy (2007), 

komunikasi massa merupakan komunikasi yang dilakukan melalui media massa 

modern yang ditujukan kepada orang banyak, seperti surat kabar, siaran radio dan 

televisi serta film. 

Evita (2007) mengatakan, bahwa salah satu fungsi film dilihat dari 

komunikasi massa adalah untuk bersosialisasi. Penonton akan mengadopsi nilai, 

pesan, atau perilaku dari suatu kelompok yang disajikan melalui apa yang dilihat, 

dan didengar melalui media massa (Dominick 1983). Tidak jarang film digunakan 

sebagai media untuk menyampaikan pesan terhadap orang yang menonton, baik 

secara implisit maupun secara eksplisit. Menurut McQuail (2011), Film termasuk 

ke dalam media komunikasi massa karena film dapat menjangkau orang dalam 

jumlah yang banyak dan cepat. Film membahas berbagai persoalan seperti  

budaya, politik, agama, dan pendidikan. McQuail juga berpendapat bahwa film 

juga terbentuk dari sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita, dan film juga 

berperan sebagai pembentuk budaya massa. 
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Film menggambarkan kehidupan masyarakat, mengangkat isu-isu sosial 

yang ada sesuai dengan realitas sosial, dan memberikan pesan komunikasi yang 

diproyeksikan melalui layar. Film dapat menggambarkan kejadian masa lalu, 

sekarang, dan masa yang akan datang. Hal ini membuat film sering digunakan 

sebagai media pembelajaran dan memberi informasi kepada masyarakat melalui 

pesan yang disampaikan. 

Film memiliki jenis yang beragam, sehingga pengelompokan  film 

dibentuk berdasarkan masing-masing jenis tersebut. Dikutip dari How to Do 

Media and Cultural Studies, pengelompokan film menjadi genre dilakukan untuk 

mempermudah pengidentifikasian dalam industri film Hollywood, terlebih dalam 

hal pemasaran (Stokes. 2007: h.90). Kategori-kategori ini terbentuk dari berbagai 

hal, antara lain: dari periode film terbentuk, isi dari film, sisi literatur (komedi, 

melodrama), dan lain-lain. Menurut Pratista (2008), epik sejarah  merupakan 

genre dari film periode masa lalu (sejarah) cerita dengan latar kerajaan, kejadian, 

legenda atau kisah biblikal dengan kostum dan atribut yang unik. Genre epik 

sejarah dan drama secara umum berkembang menjadi genre biografi. Film 

biografi biasanya menceritakan tokoh nyata yang memiliki pengaruh semasa 

hidupnya. Film biografi menceritakan perjalan hidup tokoh tersebut secara 

dramatis dan perjuangan yang dialami oleh tokoh terkenal tersebut. 

Salah satu film yang menceritakan tentang perjalanan hidup tokoh terkenal 

adalah film Mary, Queen of Scots. Film yang memiliki genre biografi ini 

menceritakan tentang perjalanan hidup Mary Stuart, Ratu Skotlandia yang 
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merupakan sepupu dari Ratu Inggris, Elizabeth I. Film ini menggambarkan Mary 

sebagai pribadi yang kuat, berani mengambil keputusan, dan ambisius. Sedangkan 

Ratu Elizabeth adalah seorang ratu yang memilih untuk tidak menikah, dan 

menjadi penguasa tertinggi pada masa itu. Film ini tidak hanya menceritakan 

tentang perjalanan hidup tragis dari Mary, tetapi juga menceritakan Mary dan 

Elizabeth menjadi penguasa tertinggi perempuan, terlebih pada masa itu, di mana 

budaya patriarki masih sangat kuat, yang mana perempuan ditekan dan dibatasi 

oleh laki-laki. Film Mary, Queen of Scots menggambarkan bagaimana Mary dan 

Elizabeth memperjuangkan hak atas diri mereka dan kekuasaan mereka sebagai 

perempuan. 

 
 

Gambar 1.1 Poster Mary, Queen of Scots 
Sumber: fandangonow.com 
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Pada abad ke 16 ini, budaya patriarki masih mendominasi masyarakatnya. 

Bahkan, gereja yang merupakan institusi agama memberi pandangan bahwa 

perempuan memang adalah kelompok yang memiliki derajat yang lebih rendah 

daripada laki-laki. Hal ini dikatakan oleh tokoh protestan , John Knox berpendapat 

bahwa perempuan yang berkuasa atas laki-laki melawan kodrat dan menggunakan 

kitab Kejadian di alkitab untuk mendukung pandangannya (Dalton, 2016). Pada 

situasi dimana agama menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan 

masyarakatnya, ajaran agama diimplementasikan pada berbagai aspek kehidupan, 

moral, dan norma yang berlaku di masyarakat. Kuatnya pandangan agama pada 

masa itu memperkuat budaya patriarki yang sudah ada. 

Terdapat pandangan bahwa perempuan memiliki kodrat untuk menurut 

kepada laki-laki dan berada di bawah kuasa laki-laki. “Women in her greatest 

perfection was made to serve and obey man” (Knox, 1558). Dengan kuatnya 

budaya dan pandangan religius yang menganggap perempuan tidak seharusnya 

memiliki kuasa atas laki-laki juga berlaku terhadap kekuasaan dalam hal politik 

dan tahta kerajaan. Pada masa ini, laki-laki adalah pilihan yang tepat untuk 

dijadikan sebagai raja. Hal ini yang membuat bagaimana pada masa ini, keturunan 

laki-laki dianggap sangat penting untuk meneruskan tahta kerajaan. 

Mary Tudor adalah ratu Inggris pertama yang mendapatkan kekuasaan 

tertinggi pada tahun 1553. Hal ini dapat terjadi karena raja sebelumnya, Henry 

VIII atau ayah dari Mary tidak memiliki keturunan laki-laki yang dapat 
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meneruskan tahtanya (Medvei, 1987). Hal ini menunjukkan bagaimana pada masa 

ini, perempuan tidak dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk memiliki 

kekuasaan. 

 
 

Gambar 1.2 Mary Tudor, Ratu Mary I 
Sumber: History.com 

 
Pada budaya patriarki yang kuat, terdapat dua sosok perempuan yang 

menjadi pemegang kekuasaan tertinggi pada abad ke-16, yaitu Mary Stuart dan 

Elizabeth. Elizabeth pada awalnya diragukan oleh masyarakat Inggris untuk 

menjadi ratu karena Elizabeth dianggap anak yang tidak sah. Akan tetapi karena 

kemampuan Elizabeth, akhirnya Elizabeth dapat mendapatkan tahta kekuasaan 

Inggris, dan bahkan menjabat selama 44 tahun. Elizabeth membuktikan 

bagaimana dirinya memiliki kualitas yang dimiliki untuk menjadi pemimpin 

kerajaan Inggris. Tidak banyak hal yang bisa dikritisi dari Elizabeth sebagai 

seorang ratu (Dalton, 2016). Dalton juga menjelaskan bagaimana tutor-tutor 
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laki-laki Elizabeth mendeskripsikan Elizabeth sebagai seseorang yang pintar dan 

mengatakan bahwa Elizabeth tidak memiliki kelemahan dari kebanyakan 

perempuan dan memiliki sifat yang mirip dengan ayah dari Elizabeth, Henry VIII. 

Elizabeth merupakan orang yang berhati-hati dan tidak sering 

menunjukkan emosinya, lebih memilih untuk bersabar dalam melihat suatu 

kejadian secara keseluruhan. Selain itu, Williams (1995) menegaskan ada dua 

kualitas Elizabeth yang kuat sebagai pemegang kekuasaan, yaitu kemampuan 

Elizabeth untuk memilih dewan-dewan yang kompeten dan kemampuan Elizabeth 

untuk memenangkan kesetiaan dari masyarakat Inggris. 
 

Mary Stuart menjadi ratu Skotlandia pada saat Mary berumur 6 hari, 

sebelum melindungi diri ke Prancis dan menikah dengan Francis II yang 

merupakan raja Prancis. Mary kembali ke Skotlandia pada tahun 1561 setelah 

suaminya meninggal dunia (Bonner, 2013). Tidak seperti Elizabeth, Mary 

memiliki klaim yang kuat untuk menjadi ratu. Mary tidak pernah diragukan 

sebagai seorang ratu. Untuk memperkuat posisi Mary di Skotlandia dan 

memperkuat klaim Mary terhadap Inggris, Mary menikah dengan Lord Darnley 

yang seorang Katolik, sama seperti Mary. Ditulis oleh Bonner, Mary menikahi 

Darnley karena keinginan Mary sendiri, walaupun Elizabeth menentang keputusan 

Mary. Bonner juga menjelaskan bagaimana tiga bulan setelah Darnley dibunuh, 

Mary menikah dengan salah satu dewannya yaitu Bothwell. Pernikahan yang 

dilakukan oleh Mary adalah sebuah bisnis dan politik untuk menjaga 
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kekuasaannya. Pada akhirnya, untuk menjaga anak Mary James Charles yang  

akan menjadi penerus tahta kerajaan Skotlandia, Mary melepaskan tahtanya. 

Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh penguasa tertinggi Inggris dan 

Skotlandia untuk mempertahankan kekuasaan mereka di tengah dominasi laki-laki 

yang memanfaatkan mereka untuk menjadi alat politik mereka. Mary dan 

Elizabeth menunjukkan bagaimana perempuan juga bisa memiliki kekuasaan atas 

diri mereka, baik itu pilihan hidup mereka, tubuh mereka, keputusan mereka, dan 

lain-lain. 

Mustaqim (2008: h. 85) menjelaskan feminisme sebagai paham yang 

menghormati perempuan sehingga hak-hak dan peranan mereka maksimal dan 

setara, tanpa ada diskriminasi, marginalisasi dan subordinasi. Paham ini muncul 

karena adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan yang sering terjadi terhadap 

perempuan. Dikutip dari McQuail (2011: h. 131), bahwa penting  untuk 

memahami bagaimana media menggambarkan gender, karena feminitas dan 

maskulinitas adalah hasil dari kebudayaan dan ideologi yang berasal dari politik, 

ekonomi, dan sosial (Hermes, 2007). Perempuan dipandang sebagai kaum inferior 

dan memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki. Laki-laki dianggap 

sebagai kaum dominan, sehingga perempuan harus patuh, dan otoritas atas dirinya 

dibatasi oleh laki-laki. 

Sexism merupakan prasangka, stereotip, atau diskriminasi yang didasarkan 

pada gender atau jenis kelamin seseorang, terlebih diskriminasi terhadap 

perempuan. Menurut Deaux dan LaFrance dalam Hogg dan Vaughan (2002), 
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Penelitian mengenai sexism lebih fokus terhadap perempuan karena perempuan 

lebih sering mendapatkan diskriminasi ini. Sexism berasal dari stereotip mengenai 

peran jenis kelamin (gender roles). 

 
 

Gambar 1.3 Pahlawan Nasional, Raden Ajeng Kartini 
Sumber: kompas.com 

 
 

Budaya patriarki tidak hanya terjadi di luar negeri. Salah satu tokoh yang 

memperjuangkan emansipasi perempuan Indonesia adalah tokoh R.A. Kartini. 

Kartini memperjuangkan perempuan Indonesia agar perempuan Indonesia 

memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. 

Pada masa kolonial Belanda, perempuan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan 

pendidikan yang tinggi. Melalui surat-suratnya yang dibukukan oleh teman pena-

nya, J.H Abendanon yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, Kartini juga 

menentang budaya Jawa yang menganggap bahwa perempuan hanya 

diperbolehkan menjadi ibu rumah tangga, dan pengurus anak. Kartini juga tidak 

setuju dengan adanya pernikahan poligami, berargumen bahwa perempuan tidak 

pantas diperlakukan seperti aksesoris laki-laki. Kartini ingin mendapatkan 
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kebebasan diri dari tekanan supremasi laki-laki dan membuat perempuan memiliki 

hak yang sama melalui kekuasaan Kartini sebagai anak bangsawan pada masa itu. 

 
 

Gambar 1.4 Jarak kesetaraan gender pada pendidikan dan kekuatan politik (2018) 
Sumber: imf.org 

 
Data di atas didapat dari The 2018 Global Gender Gap Index yang 

dilakukan terhadap 149 negara dari segi pendidikan, politik, dan ekonomi dalam 

skala global. Data menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki telah mendapat 

kesempatan yang hampir setara dari segi pendidikan, yaitu 65% untuk perempuan 

dan 66% untuk laki-laki. Sedangkan dari segi politik dan ekonomi, perempuan 

memiliki posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Dari segi politik hanya terdapat 

17 negara yang dipimpin oleh perempuan, 18% menteri, 24% anggota parlemen, 

dan 34% manager yang merupakan perempuan. Hanya 60% dari perempuan 

mendapatkan akses servis finansial setara dengan laki-laki, 42% dapat memiliki 

lahan, dan perempuan menghabiskan waktu dua kali lipat lebih banyak dari 
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laki-laki untuk melakukan pekerjaan rumah dan aktivitas yang tidak dibayar (data 

berdasarkan 29 negara yang didapat). Data yang ada menunjukkan bagaimana 

bahkan hingga sekarang, tidak banyak perempuan yang akhirnya memiliki 

kekuasaan dan bagaimana perempuan sering menjadi kelompok yang 

mendapatkan batasan peran sosial akibat adanya laki-laki. 

Hall menjelaskan representasi sebagai gabungan arti dan bahasa dalam 

sebuah budaya (2003). Penggambaran dari arti dan bahasa akan membentuk dan 

menyebarkan arti (meaning) kepada masyarakat di dalam budaya itu.Representasi 

ditujukan untuk memberikan kesan yang dapat membentuk pandangan dan 

perilaku dari penonton. Penonton yang menghayati film akan lebih mudah untuk 

memahami pesan yang ingin disampaikan dalam film. Terdapat film yang 

mengangkat penggambaran kehidupan perempuan di tengah kebudayaan patriarki. 

Perempuan digambarkan memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada laki-

laki, dan tidak memiliki otoritas terhadap hidupnya sendiri. Perempuan dianggap 

sebagai objek dan dieksploitasi, khususnya pada bagian tubuh demi kepuasan 

penonton dan menaikkan rating. Tidak jarang juga, peran perempuan dalam film 

hanya digambarkan dari sisi feminitas mereka saja, seperti perempuan kodratnya 

di rumah, pasif, penurut, dan lemah. Pada film Jennifer’s Body,  Jennifer Check 

Banes (Megan Fox) berperan sebagai anak sekolah menengah atas yang 

ditumbalkan dan dirasuki iblis. Dalam wawancara bersama ET, Megan Fox 

merasa bagaimana Megan Fox merasa bahwa film Jennifer’s Body terlalu 

berlebihan dalam menggambarkan seksualitasnya. Fox juga merasa bagaimana di 



11 

 

 

 
 

sepanjang karirnya sebagai pemeran film, Fox sering merasa bagaimana Fox 

hanya ditonjolkan kecantikan wajah, tubuh, dengan menonjolkan sisi seksualitas 

serta mengobjektifikasi Megan Fox. Contoh lain dari film yang menggambarkan 

perempuan hanya dari sisi seksualnya adalah pada film Game of Thrones di mana 

perempuan digambarkan hanya sebagai alat untuk memuaskan hasrat laki-laki dari 

adegan-adegan yang grafik. 

Film-film tersebut mencerminkan realitas sosial yang ada, di mana 

perempuan sering kali tidak memiliki kekuasaan karena dominasi dari laki-laki. 

Perempuan sering digambarkan menjadi pihak yang lemah, penurut, dan tidak 

memiliki kekuasaan. Seperti dalam film-film tersebut, perempuan mengalami 

kekerasan, dan diskriminasi karena faktor yang bahkan tidak bisa mereka atur. 

Dengan banyaknya film yang menggambarkan realitas sosial di mana 

perempuan digambarkan menjadi pihak yang lemah, dan hanya dipandang sebagai 

objek. Konstruksi media telah mengubah pandangan kita, tetapi ada beberapa film 

yang mematahkan konstruksi media bahwa perempuan lemah dan pasif. 

Salah satunya adalah film Mary, Queen of Scots. Film yang diproduksi 

pada tahun 2018 ini merupakan film adaptasi dari buku biografi tentang ratu 

Skotlandia bernama Mary. Mary Stuart (Saoirse Roman) merupakan saudara dari 

Ratu Elizabeth (Margot Robbie). Ratu Mary adalah seseorang yang kuat, berani 

mengambil keputusan, dan ambisius. Sedangkan Ratu Elizabeth adalah seorang 

ratu yang memilih untuk tidak menikah, dan memimpin Inggris di antara 

kekuasaan laki-laki. Walaupun Mary adalah pemeran utama pada film ini, tetapi 
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Elizabeth memiliki peran yang sama pentingnya dalam film ini. Mary dan 

Elizabeth mengubah stigma perempuan pada periode saat itu, di mana perempuan 

biasanya selalu bergantung kepada laki-laki seumur hidupnya, dan memiliki 

kedudukan yang lebih rendah. Film ini menceritakan bagaimana Ratu Mary dan 

Ratu Elizabeth, menjalankan kekuasaan di antara budaya patriarki dan 

menggambarkan kedudukan mereka sebagai perempuan sebagai pemimpin pada 

masa itu. 

 
Gambar 1.5 Ratu Elizabeth I dalam film Mary, Queen of Scots 
Sumber: Screenshot adegan film Mary, Queen of Scots 

 
 

Peneliti tertarik untuk meneliti film Mary, Queen of Scots karena peneliti 

melihat bahwa film ini menunjukkan sisi yang berbeda dari bagaimana perempuan 

biasa digambarkan. Film ini diangkat dari buku biografi dengan latar belakang 

kerajaan Inggris pada abad ke-16. Peneliti juga tertarik untuk membahas film 

Mary, Queen of Scots karena film ini mengambil kisah dari tokoh nyata sejarah 

akan perjuangan dari perempuan yang memiliki kekuasaan pada zaman patriarki. 

Selain itu, peneliti juga tertarik untuk meneliti masalah gender yang masih terus 

menjadi isu yang masih terjadi hingga sekarang. Peneliti ingin melihat bagaimana 

representasi kekuasaan perempuan dari film Mary, Queen of Scots. 
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1.2!Identifikasi Masalah 
 

Dalam wawancara dengan telegraph, Dr Estelle Paranque, seorang 

sejarawan yang ahli dalam sejarah Elizabeth I, film Mary, Queen of Scots 

adalah film yang tidak sesuai dengan sejarah (Horton, 2016). Dr Estelle 

menjelaskan bagaimana Mary dan Elizabeth tidak pernah bertemu dan 

bagaimana film ini “very bad and false depiction” dan akan membuat 

kesalahpahaman ke penonton film. Dr Paranque juga mengatakan bagaimana 

Mary dan Elizabeth tidak berteman, dan Mary dari awal menganggap Elizabeth 

sebagai rival, tidak seperti yang digambarkan di film tersebut. Dr Paranque 

berpendapat seharusnya ada batasan dalam penambahan unsur imajinasi dari 

film historikal, karena dan jika tidak ada batasan, maka film Mary, Queen of 

Scots menjadi film fiksi. 

Sedangkan konsultan sejarawan dari acara televisi CBBC Horrible 

Histories Greg Jenner, membenarkan ketidakakuratan dari film Mary, Queen of 

Scots. Tetapi Jenner menjelaskan bahwa pembuat film memiliki kebebasan 

untuk memberikan drama dalam adaptasi film tersebut selama sejarawan juga 

memiliki kesempatan untuk membenarkan ketidakakuratan dari sejarah itu 

setelahnya (Horton, 2016). 

Simon de Beauvoir bahwa di dalam masyarakat yang masih ada budaya 

patriarki, perempuan disebut sebagai manusia kelas dua (deuxime sexe) yang 

memang telah digariskan memiliki posisi lebih rendah (Selden dalam 
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Muslikhati, 2004: 37). Anggapan bagaimana perempuan memiliki posisi yang 

lebih rendah dari perempuan membuat perempuan untuk diatur dan dikontrol 

oleh laki-laki yang lebih mendominasi. Dengan tidak adanya kebebasan dari 

perempuan, maka perempuan tidak memiliki kekuasaan baik kekuasaan atas 

tubuhnya, pilihannya, maupun kekuasaan dengan makna yang sesungguhnya, 

yaitu untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain melalui kekuatan yang 

dimilikinya. 

Pada kondisi budaya dan lingkungan yang patriarki, Film Mary, Queen 

of Scots menggambarkan dramatisasi dari realitas yang ada dari kehidupan 

perempuan pada abad ke-16 sebagai seorang ratu dengan kekuasaan tertinggi di 

Skotlandia dan Inggris dan sebagai perempuan. Mary dan Elizabeth 

menunjukkan upaya-upaya mereka untuk mempertahankan kekuasaan mereka 

sebagai ratu di dua kerajaan berbeda namun dengan situasi yang sama dimana 

adanya dominasi dan intervensi-intervensi dari pihak laki-laki untuk 

mengontrol kekuasaan yang dimiliki oleh Mary dan Elizabeth. 

Film ini menggambarkan situasi pada abad ke-16 bagaimana kedua ratu 

yang memiliki kedudukan tertinggi di Skotlandia dan Inggris berhasil 

mendapatkan kekuasaan mereka dan bagaimana upaya-upaya mereka dalam 

mempertahankannya dari kepentingan laki-laki yang menjadi dewan mereka. 

Mary dan Elizabeth merupakan tokoh sejarah yang penting dalam Monarki 

Inggris dan Skotlandia. Berkat adanya Mary dan Elizabeth, pada akhirnya 

Skotlandia dan Inggris bersatu menjadi satu kerajaan melalui James, anak dari 
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Mary. Mary dan Elizabeth berhasil menggambarkan dengan jelas bagaimana 

kekuasaan perempuan pada masa itu dan sejauh mana mereka akan 

mempertahankan kekuasaan yang dimiliki oleh Mary dan Elizabeth. 

Sesuai dengan fungsi media massa untuk mengedukasi masyarakat, film 

juga dapat memberikan dampak terhadap masyarakat melalui pesan-pesan yang 

disampaikan. Teori representasi Stuart Hall menjelaskan proses di mana arti 

(meaning) terbentuk oleh bahasa (language) dan disebarkan dalam sebuah 

kebudayaan (culture). Representasi menghubungkan konsep (concept) dalam 

pikiran kita dengan bahasa sehingga kita dapat mengartikan benda, orang, 

kejadian yang nyata, dari objek, orang, benda, dan kejadian yang tidak nyata 

(fictional) (Hall, 2003). 

Dalam film Mary, Queen of Scots, representasi kekuasaan perempuan 

dapat dilihat dari bagaimana penggambaran tentang kekuasaan perempuan yang 

ada di dalam film, baik sebagai seorang ratu dan perempuan dan bagaimana 

simbol-simbol dapat menunjukkan representasi kekuasaan yang ada. Pandangan 

yang kita miliki dan bagaimana kita mengartikan simbol-simbol itu akan 

membentuk pandangan kita terhadap perempuan dan kekuasaan perempuan yang 

dikemas ke dalam bentuk film. Peneliti ingin melihat representasi dari kekuasaan 

yang dimiliki perempuan yang terdapat pada film Mary, Queen of Scots. 
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1.3!Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

“Bagaimana representasi kekuasaan perempuan pada film Mary, Queen of 

Scots?” 

 
 

1.4!Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi 

kekuasaan perempuan pada film Mary, Queen of Scots. 

 
 

1.5!Kegunaan Penelitian 
 

1.5.1!Kegunaan Praktis 
 

Peneliti berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi lingkungan sosial 

supaya masyarakat tahu bahwa film tidak hanya berfungsi untuk menghibur, tetapi 

juga memberikan edukasi, dan persuasi. Peneliti berharap dengan adanya 

penelitian ini, masyarakat akan tahu mengenai representasi kekuasaan perempuan 

yang ada pada film Mary, Queen of Scots. 

 
 

1.5.2!Kegunaan Akademik 
 

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan referensi bagi pemikiran serta menjadi pijakan dan referensi 

penelitian selanjutnya. Peneliti juga berharap penelitian ini akan bermanfaat untuk 



17 

 

 

 
 

bidang studi khususnya Ilmu Komunikasi dalam menggambarkan bagaimana film 

merepresentasikan kekuasaan perempuan. 

 
 

1.6!Sistematika Penelitian 
 

BAB 1 : PENDAHULUAN 
 

Bab ini peneliti menguraikan latar belakang dari penelitian yang 

dilakukan. Isi dari bab ini berfokus pada perempuan, representasi, dan film 

Mary, Queen of Scots. Bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB 2 : Objek Penelitian 
 

Bab ini akan membahas tentang objek dari penelitian, yaitu film 

Mary, Queen of Scots. Peneliti akan membahas tentang ringkasan dari  

film, aktor, dan informasi-informasi yang berkaitan tentang objek dari 

penelitian. 

BAB 3 : TINJAUAN PUSTAKA 
 

Bab ini berisi teori-teori yang menunjang penelitian yang akan 

dibahas dalam penelitian. Teori-teori tersebut adalah teori media massa, 

teori film, teori feminisme, teori semiotika, dan teori representasi. Bab ini 

juga berisi kerangka pemikiran dari topik penelitian ini yaitu: Representasi 

kekuasaan perempuan dalam film Mary, Queen of Scots. 
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BAB 4 : METODE PENELITIAN 
 

Bab ini berisi metode yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini, dan bagaimana data diperoleh peneliti.. 

BAB 5 : PEMBAHASAN 
 

Bab ini berisi pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dari 

penelitian ini, yaitu: Bagaimana representasi kekuasaan perempuan dalam 

film Mary, Queen of Scots. 

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dari keseluruhan penelitian 

dan hasil dari penelitian. Terakhir, peneliti juga memberikan saran terkait 

dengan penelitian ini. 


