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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada Bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai hal apa saja yang 

mendasari peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini terdapat Latar 

Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

I.1       Latar Belakang Masalah

Seorang perempuan yang mulai berperan aktif dalam berkarier di dunia 

pekerjaan bukanlah hal yang tabu dewasa ini. Mustikawati (2015) pun berpendapat 

bahwa seorang perempuan kini berlomba-lomba agar dapat menempuh pendidikan 

di sekolah atau di kampus terkenal untuk meningkatkan prestasi akademik dan soft 

skill dengan jaminan akan mudah diterima oleh perusahaan. Hal ini pun dirasakan 

oleh seorang laki-laki yang juga menempuh pendidikan untuk mendapatkan 

pekerjaan di ruang publik. Akan tetapi, berbeda dengan seorang perempuan yang 

memiliki penempatan peran oleh masyarakat yang mana seorang perempuan 

memiliki peran dan tanggung jawab di wilayah domestik seperti mengasuk anak, 

memasak, atau melayani keluarga.  

Penempatan peran seorang perempuan pada wilayah domestik, membuat 

seorang perempuan merasa bahwa dirinya pun layak untuk bekerja guna membantu 

perekonomian keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Menurut 

Herawati (2016), Dengan meningkatnya pendidikan yang dimiliki oleh seorang 
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wanita, hal tersebut dapat menggeser sebuah pandangan mengenai perempuan, 

karena seorang perempuan kini mulai atau telah diakui memiliki kompetensi yang 

sama dengan laki-laki untuk terjun kedunia pekerjaan di ruang publik. Dapat 

dikatakan bahwa seorang perempuan yang kini berlomba-lomba untuk menempuh 

pendidikan dikarenakan dewasa ini seorang wanita merasa bahwa mereka memiliki 

kemampuan untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh laki-laki di ranah 

publik. 

 Dalam artikel Widiarini & Rachman (2018), Sri Mulyani Indrawati yang 

merupakan seorang Menteri Keuangan Republik Indonesia, menilai bahwa 

hambatan bagi wanita untuk mencapai puncak kariernya dalam dunia pekerjaan 

adalah saat seorang wanita menikah, hamil dan kemudian melahirkan. Menurutnya, 

hal itu mengharuskan wanita untuk berperan ganda sebagai seorang wanita karier 

dan juga berperan sebagai seorang ibu. Kodrat itu menurutnya membuat dilema 

bagi wanita karena kondisi tersebut selalu dipersepsikan masyarakat sebagai 

pekerjaan yang harus dilakukan wanita. 

 Menurut Kusumapradja (2018) dalam artikelnya yang berjudul “Survei: ini 

Yang Wanita Milenial Cari Dalam Karir” mengatakan bahwa tantang terbesar 

seorang perempuan karier yaitu dapat membagi waktu antara karier, personal, dan 

membagi waktu untuk keluarga atau pasangan. Berdasarkan survei mengenai 

perempuan berkarier yang telah dilakukan oleh Kusumapradja bersama dengan tim 

Cosmopolitan membuktikan bahwa 77,1% dari 650 responden perempuan karier 

yakin dapat menyeimbangkan antara karier, relationship/keluarga, dan personal. 

Maka dari itu dapat dilihat bahwa, beberapa perempuan di Indonesia yang berkerja 
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merasa yakin bahwa mereka dapat berperan ganda entah menjadi seorang ibu yang 

bekerja di rumah atau berkarier di ruang publik layaknya seorang laki-laki. 

 Selain itu, melihat survei studi yang dilakukan oleh Grant Thornton, Negara 

Republik Indonesia memiliki perempuan karier terbanyak dengan posisi keenam di 

dunia (Priherdityo, 2016). Berdasarkan hitungan negara, Rusia menjadi negara 

dengan persentase tertinggi yang memberikan posisi tinggi di perusahaan kepada 

perempuan, yaitu 45 persen. Berikutnya disusul oleh Filipina dan Lithuania dengan 

39 persen, Estonia dan Thailand dengan 37 persen. Untuk Indonesia sendiri, 36 

persen posisi senior di perusahaan dipegang oleh perempuan.  

 Berdasarkan fenomena mengenai perempuan karier yang terdapat di atas, 

membuat peneliti tertarik untuk mengangkat representasi mengenai perempuan 

karier dalam suatu film. McQuail (1987: 13) mengatakan bahwa film merupakan 

salah satu media massa yang berperan sebagai suatu sarana bagi masyarakat atau 

khalayak untuk mendapatkan hiburan yang menyajikan cerita, peristiwa, musik, 

drama, komedi, dan sajian teknis lainnya untuk masyarakat umum. Selain berperan 

untuk menyajikan cerita kepada khalayak, menurut Zaimar (2001: 163), film pun 

dapat menjadi salah satu bentuk media yang dapat menyajikan perwujudan dari 

realitas kehidupan serta berperan untuk menciptakan realitas yang terpinggirkan 

dan marjinal. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa dengan adanya film, 

masyarakat dapat mengetahui bagaimana gambaran mengenai hal atau budaya 

tertentu entah berdasarkan pada realitas ataupun tidak.  

 Pada penelitian ini, peneliti memilih film Critical Eleven untuk diteliti. Hal 

ini dikarenakan gambaran mengenai perempuan karier tergambar dalam beberapa 
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potongan adegan. Gambaran mengenai perempuan karier sangat terlihat pada 

karakter Anya sebagai pemeran utama dalam film Critical Eleven. Gambaran 

mengenai perempuan yang memilih untuk berperan ganda untuk berada pada 

wilayah domestik dan wilayah publik tergambarkan pada sosok Anya, sehingga 

membuat peneliti tertarik untuk menganalisa film Critical Eleven karena film 

tersebut menggambarkan konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat ketika 

perempuan memilih untuk bekerja di ruang publik.  

 Penelitian mengenai perempuan karier sebelumnya telah dilakukan dalam 

beberapa penelitian. Terdapat penelitian terdahulu oleh Mentari Adhalia, Prodi 

Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada dengan judul “Representasi Wanita 

Karir dalam Film Omnibus” dengan menggunakan metode analisis semiotika 

Roland Barthes. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui simbol-simbol 

yang terdapat dalam film omnibus “Wanita Tetap Wanita” yang diproduksi pada 

tahun 2013 dalam merepresentasikan perempuan karier dari sisi ketidakadilan 

gender. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan semiotika Charles Sanders 

Pierce dan lebih berfokus pada bagaimana film Critical Eleven menggambarkan 

atau merepresentasikan seorang perempuan karier tanpa menonjolkan sisi 

ketidakadilan gender. 

 Selain itu, penelitian dengan topik serupa juga dilakukan oleh Zarlita Arsy 

Imaniar, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Airlangga dengan judul “Wanita 

Karir dalam Iklan di Majalah Wanita” dengan menggunakan metode analisis 

semiotika Pierce. Pada penelitian tersebut, gambaran mengenai perempuan karier 

ditunjukkan dengan pakaian kerja khas yang digunakan oleh seorang perempuan 
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karier, seperti jas, blazer, rok dan juga ciri fisik yang dimiliki oleh perempuan karier 

seperti berwajah putih, langsing, cantik, dan sebagainya. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan media film untuk meneliti representasi perempuan karier 

pada film Critical Eleven yang bergenre drama, romantis. 

 

I.2       Identifikasi Masalah 

Pada tahun 2017, Starvision memproduksi salah satu film yang bergenre 

drama, romantis yang berjudul Critical Eleven. Film Critical Eleven 

menggambarkan tentang 11 menit paling penting di momen pertemuan pertama, di 

mana 3 menit pertama bersifat kritis karena saat itulah kesan pertama mulai 

terbentuk, lalu ada 8 menit sebelum berpisah. Saat ketika melihat seseorang melihat 

orang tersenyum, melihat tindak tanduknya, dan ekspresi wajah dari orang tersebut, 

menjadi pertanda apakah itu akan menjadi awal suatu hubungan atau hanya sekadar 

akhir dari pertemuan tidak ada artinya.  

 Dalam film ini, Anya dan Ale merupakan pemeran utama yang menjalin 

hubungan hingga kejenjang pernikahan. Sebagai anak yatim piatu mengharuskan 

Anya untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dengan 

bekerja hingga ia menikah dengan Ale. Anya merasa sanggup dan bisa 

menyeimbangkan perannya sebagai seorang istri, ibu, dan perempuan karier. Akan 

tetapi, hal tersebut tidak sesuai dugaan atau keyakinan Anya sehingga ia mengalami 

keguguran yang mengakibatkan pertengkaran hebat antara Anya dan suaminya Ale.  

Seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, film berperan 

sebagai media yang menyajikan hiburan atau cerita pada khalayak, cerita atau 
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drama yang disajikan oleh suatu film dapat mengandung perwujudan dari realitas 

yang terjadi pada masyarakat. Dalam film Critical Eleven, karakter Anya 

digambarkan sebagai perempuan karier modern dengan style high class. Selain itu, 

dalam beberapa potongan adegan film ini pun terdapat gambaran mengenai konflik-

konflik yang biasa dialami oleh seorang perempuan yang berperan ganda sebagai 

seorang istri dan perempuan karier. 

 Melihat dari gambaran diatas, membuat penulis tertarik untuk melihat 

bagaimana representasi perempuan karier yang terdapat dalam film Critical Eleven. 

Pana penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan 

semiotika C.S Pierce berdasarkan komunikasi verbal dan nonverbal yang terdapat 

pada beberapa potongan adegan yang menggambarkan tentang perempuan karier 

pada karakter Anya. 

 

I.3        Rumusan Masalah  

 Bagaimana representasi perempuan karier pada film Critical Eleven  ? 

 

I.4        Tujuan Penelitian 

 Tujuan peneliti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

representasi perempuan karier pada film Critical Eleven dengan menggunakan 

analisis semiotika C.S Pierce. 

 

 

 



	 7	

I.5        Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang ditujukan untuk kaum 

akademisi dan praktisi. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memperluas 

wawasan ilmu komunikasi, khususnya bagi penelitian yang 

menggunakan analisis semiotika. Film  merupakan salah satu alat 

dari media massa yang mempunyai daya tarik dari berbagai 

kalangan dan memiliki makna tersendiri. Penelitian ini berfokus 

kepada bagaimana representasi perempuan karier pada film Critical 

Eleven dengan menggunakan analisis semiotika.  

2. Manfaat Praktisi 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan 

atau gambaran mengenai representasi perempuan karier yang 

terdapat pada film Critical Eleven. 

 

I.6        Sistematika Penulisan 

  Dalam penelitian ini, menulis membagi dalam enam bab yang mana 

tiap bab memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Rincian pembahasan setiap bab 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I – PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan merupakan bab yang menjelaskan 

mengenai hal-hal yang bersifat umum. Selain itu juga pada bab 
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pendahuluan, menjelaskan fakta serta fenomena sosial yang terjadi 

dilingkungan sekitar yang mana hal tersebut menjadi dasar peneliti 

menyusun penelitian ini. Pada bab pendahuluan ini juga dilengkapi 

dengan uraian tentang seberapa penting penelitian ini dilakukan 

serta tujuan dan manfaatnya baik untuk akademisi dan praktisi. 

2. BAB II – OBJEK PENELITIAN 

Pada bab 2, peneliti menjelaskan secara dalam dan rinci 

mengenai objek peneilitian peneliti yaitu film Critical Eleven, 

Starvision, sinopsis film Critical Eleven, Karakter dan Pemeran 

utama dan Perempuan karier dalam film Critical Eleven.  

3. BAB III – TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab 3, peneliti menjelaskan mengenai rincian konsep 

dan juga teori yang mendasari peneliti melakukan penelitian. Teori 

serta konsep yang menjadi dasar tersebut berawal dari teori 

komunikasi, serta konsep-konsep yang berkaitan langsung dengan 

representasi perempuan karier. 

4. BAB IV – METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab 4, peneliti menjelaskan mengenai pendekatan 

penelitian apa yang peneliti gunakan untuk melakukan penelitian 

mengenai representasi perempuan karier pada film Critical Eleven. 

5. BAB V – HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab 5, peneliti menjelaskan mengenai hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 
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metode penelitian kualitatif mengenai representasi perempuan 

karier. 

6. BAB VI – KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab 6, peneliti membuat rincian kesimpulan dari hasil 

penelitian mengenai representasi perempuan karier pada film 

Critical Eleven. Selain itu, pada bab 6 ini juga dilengkapi dengan 

saran untuk peneliti berikutnya yang memiliki bidang atau proses 

yang sama dengan penelitian peneliti. 

 


