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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Media massa merujuk pada cara untuk berkomunikasi secara terbuka, kepada 

banyak orang di tempat yang jauh, dan dengan waktu yang singkat (McQuail, 

2011). Dengan begitu, media menyebarluaskan banyak sekali isi konten kepada 

khalayak luas, mulai dari konten yang bersifat informatif, mendidik, sampai kepada 

yang bersifat menghibur. Lasswell dan Wright mengatakan ada empat peranan 

media yaitu pertama, sebagai pengawasan (surveillance of environment), dimana 

media memberitakan kejadian yang ada di lingkungan sekitar, memberikan 

informasi dalam bentuk, biasanya, berita. Kedua, korelasi (correlation of parts of 

society), dimana seleksi berita yang diberitakan media dapat memengaruhi respon 

dan perasaan dari khalayaknya. Ketiga, transmisi kultural (cultural transmission) 

dimana media menjadi sarana untuk mendidik dan menyebarkan nilai dan norma 

yang ada di masyarakat kepada generasi berikutnya. Terakhir adalah hiburan 

(entertainment), dimana media dapat memberikan konten yang dapat membuat 

orang bersantai dan terkadang sebagai sarana untuk melarikan diri dari kesibukan 

sehari-hari (Sharma, 2018). 

Media hiburan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, salah satunya televisi 

dan film. Menurut McQuail (2011), film sudah ada sejak abad ke-19 dengan 

teknologi baru yang menawarkan konten dan fungsi yang baru juga. Film 

merupakan cara baru untuk memperkenalkan dan mendistribusikan hiburan, cerita, 

pertunjukan, humor, dan lain-lain. 
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 Namun, film tidak hanya untuk membawa hiburan atau humor. Film 

merupakan refleksi dari budaya dimana ia dibuat. Dalam Understanding Media and 

Culture: An Introduction to Mass Communication (2016) menjelaskan bahwa 

hubungan antara film dan budaya sangat dinamis, dimana film dapat memengaruhi 

budaya massa yang mengonsumsinya, namun di sisi lain, film adalah bagian dari 

produk budaya yang mencerminkan keprihatinan, sikap, dan keyakinan yang ada. 

Contohnya film mainstream Amerika pada tahun 1940-an sampai dengan 1950-an 

mencerminkan konservatisme yang mendominasi di waktu itu. Pada tahun 1960, 

ketika munculnya youth culture yang memberontak terhadap institusi dominan, 

film-film seperti ini banyak bermunculan. 

 Pasar film di dunia masih didominasi oleh Amerika. Salah satu studio besar 

di Hollywood adalah Walt Disney Pictures. Salah satu film yang fenomenal dan 

akan dilakukan penelitan dalam karya tulis ini adalah film dengan judul Beauty and 

the Beast (2017). 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Seperti yang telah disinggung, film tidak hanya membawa hiburan tetapi 

juga membawa pesan kepada khalayaknya.	 Film-film Nazi seperti Triumph of the 

Will (1935), Titanic (1943), dan lainnya merupakan propaganda Nazi, yaitu untuk 

mempromosikan partainya itu sendiri dan pemimpinnya, Hitler, dan juga 

ideologinya. Ini merupakan 2 dari 5 tujuan yang ingin dicapai sinema Nazi (Garden, 

2011 dalam Jason, 2016). 

Namun, film juga merefleksikan keprihatinan, sikap, dan keyakinan yang 

ada. Misalnya, banyak orang yang menyadari keberadaan orang-orang gay dan 
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budaya gay menjadi fenomena di kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, banyak 

film-film yang menampilkan orang-orang gay belakangan ini seperti Queer as 

Folks (2002), Adam and Steve (2004), Sugar Rush (2005), dan lainnya (Rudy, 

2016:60-61). Tayangan anak-anak juga sekarang sudah mulai menampilkan 

pasangan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) seperti My Little Pony: 

Friendship is Magic (Strapagiel, 2019) dan Doc Mcstuffins (Kirnandita, 2017). 

Film Beauty and the Beast sempat menjadi bahan perbincangan dunia 

karena adanya konten gay di dalamnya. Bill Condon, selaku sutradara film Beauty 

and the Beast, mengungkapkan bahwa ada momen gay antara LeFou kepada 

atasannya, Gaston. Condon mengatakan bahwa LeFou adalah orang yang 

mengagumi dan ingin menjadi seperti Gaston, tetapi terkadang ia ingin 

menciumnya. Dia sedang bingung dengan perasaanya (Hidayat, 2017). 

Reaksi, tindakan, ataupun kebijakan di setiap negara berbeda. Rusia, negara 

yang melarang kampanye pro-gay, berniat untuk melarangnya. Namun, 

kementerian yang berwenang akhirnya mengizinkan penayangan itu dengan rating 

16 tahun ke atas (Afrisia, 2017; Hidayat, 2017). Alabama menolak menayangkan 

film tersebut karena alasan agama. Alabama dikenal dengan kristen konservatifnya 

(Afrisia, 2017; Wulan, 2017). Malaysia juga membatalkan penayangannya karena 

LGBT memang ilegal (Afrisia, 2017). Namun akhirnya film Beauty and the Beast 

dapat ditayang di Malaysia dengan rating PG-13 tanpa memotong adegan gay itu 

(Bisnis.com, 2017). 

 Di Indonesia sendiri justru tidak menyensor film tersebut dan meloloskan 

tayangan Beauty and the Beast. LSF (Lembaga Sensor Film) menegaskan bahwa 
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itu hanya seorang karakter seorang LGBT saja, maka penilaiannya beda. 

Komisioner LSF, Rommy Fibri melanjutkan bahwa secara fakta memang ada orang 

yang gay dan film ini hanya menggambarkan saja (Hidayat, 2017). Menurut ketua 

LSF pada waktu itu, Ahmad Yani Basuki, film ini sudah lulus sensor sejak 16 

Februari 2017, namun karena perbincangan mengenai adanya konten LGBT, film 

ini kembali diproses pleno dan hasilnya tetap lolos karena menurutnya film ini lebih 

kepada film dongeng (Marzuqi, 2017). 

 Pada saat rencana penayangan, film ini mendapat perhatian sejumlah orang 

tua di beberapa grup diskusi WA yang tidak jadi nonton ataupun tidak 

memperbolehkan anaknya nonton (Hidayat, 2017). Menurut Afrisia (2017) 

mungkin karena orang tua dan kristen konservatif merasa Disney adalah tayangan 

anak-anak yang harusnya mendidik. Namun, dengan memunculkan karakter gay, 

itu seperti ‘mengkhianati’ mereka dengan mengajarkan tentang LGBT. Sobrepeña 

(2018, h. 1) memiliki pemikiran yang sama. Ia mengatakan bahwa: 

Disney continues to grow (…) and its movies play a big role in shaping children 
everywhere. Some parents consider LGBTQ stories to be inappropriate subjects to 
introduce to their kids and oppose the incorporation of queer narratives into children’s 
movies. This is rooted in the homophobic idea that homosexuality is inherently “sinful;” 
therefore, movies that include these relationships are unacceptable to show children. All 
types of romantic relationships should receive the same recognition and representation, 
yet many of Disney’s classic movies center around heterosexual relationships and in turn 
deem these emotional ties as the only ones that are appropriate and respectable. 
 
Ini karena anak-anak merupakan kaum yang paling dilindungi dan sesuatu 

yang dianggap ancaman terhadap kesehatan atau kesejahteraannya mendapat 

teguran yang sangat keras (Caldwell, 2014). 

 Selain itu, karakter dalam film dapat memengaruhi penontonnya. Ada riset 

yang dilakukan oleh Appel pada tahun 2011. Peneliti meminta satu kelompok untuk 
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membaca narasi mengenai hooligan dan kelompok lain diberi teks yang berbeda. 

Kemudian, peneliti Appel menguji pengetahuan kedua kelompok tersebut dengan 

melakukan tes. Hasilnya adalah kelompok yang mendapatkan narasi hooligan 

meniru karakter yang ada dalam teks dan memiliki kinerja yang buruk daripada 

kelompok yang mendapat teks lainnya. Ini menunjukkan bahwa orang 

menyesuaikan sikap dan perilaku dengan karakter yang ada dalam cerita. Manusia 

berusaha untuk meniru sikap dan sifat yang dikagumi (Haryanti, 2019). 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana penggambaran orientasi seksual 

pada karakter LeFou dalam film Beauty and the Beast (2017)? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian bertujuan untuk meneliti bagaimana penggambaran tanda 

perilaku gay pada karakter LeFou dalam film Beauty and the Beast (2017). 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini dapat dijabarkan menjadi: 

 1. Kegunaan akademis 

Penelitian ini berharap untuk berkontribusi dengan menambahkan 

wawasan dan kajian lebih lanjut mengenai penggambaran gay dalam media 

apa terlebih dalam tayangan anak-anak. 
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2. Kegunaan sosial 

Melalui penelitian ini, pembaca diharapkan untuk lebih kritis dalam 

menonton sesuatu yang mengandung konten gay dalam tayangan apapun. 

1.6 Sistematika Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan secara singkat bab yang 

ada dalam skripsi ini: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini, peneliti memaparkan latar belakang dan permasalahan yang 

melatarbelakangi penelitian ini serta kegunaan dalam akademik dan sosial. 

BAB II: SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN 

 Dalam bab ini, peneliti akan menceritakan subjeknya, yaitu anime dan 

anime yang dipilih untuk penelitian serta objek yang ingin diteliti, yaitu 

penggambaran tanda perilaku gay dalam film Beauty and the Beast (2017). 

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini, peneliti memaparkan teori-teori atau konsep yang akan 

digunakan dalam mengkaji topik ini. 

BAB IV: METODOLOGI 

 Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan metode yang digunakan dalam 

menjalankan penelitian ini. 

BAB V: PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini, peneliti akan membahas hasil temuan yang dikaji dengan 

teori dan metode tersebut. 
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BAB VI: PENUTUP 

 Dalam bab ini, peneliti akan membuat kesimpulan serta saran kepada 

masyarakat dan secara akademik untuk melanjutkan penelitian yang serupa. 

  


