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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Permasalahan 

Film merupakan salah satu media massa yang paling efektif 

dalam menyampaikan informasi kepada khalayak. Hal ini disebabkan 

film mengandung aspek dan unsur audio visual dalam penyampaian 

pesannya, dalam proses penyampaian pesan, film dapat menjangkau 

segala latar belakang sosial dan juga berbagai rentang usia (Sobur, 

2013). Film dianggap efektif menyampaikan pesannya kepada khalayak 

karena film membentuk cara berpikir penontonnya melalui sebuah 

realitas sosial dan kenyataan yang dimunculkan, direfleksikan dan 

diciptakan oleh film.  

Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat lalu diproyeksikan ke atas layar, film juga menghadirkan 

kembali realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi dan ideologi 

dari kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada di masyarakat (Sobur, 

2013). Realitas yang disampaikan dalam film di harapkan dapat 

mempengaruhi dan membangun pola pikir di masyarakat, misalnya saja 

realitas hegemoni laki – laki dan juga perlawanan perempuan.  
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Hegemoni laki – laki adalah bentuk – bentuk gambaran laki – laki  

yang ada di masyarakat terbentuk melalui realitas yang di konstruksi di 

masyarakat. Bentuk hegemoni ini sangat bergantung kepada realitas – 

realitas yang terbentuk di masyarakat sehingga dapat berubah – ubah dari 

waktu ke waktu dan dari suatu tempat ke tempat lainnya, hal ini terjadi 

bila bentuk ini dapat di terima oleh kebudayaan dan ideologi gender yang 

di terima dalam kebudayaan tersebut (Suprapto, 2017). Bentuk hegemoni 

ini dalam film di munculkan dan di konstruksi sedemikian rupa dalam 

film, agar terlihat bagaimana idealnya seorang laki – laki bersifat, 

bertingkah laku, dan bertutur kata sesuai dengan kebudayaan yang 

melekat di masyrakat. 

Penggambaran hegemoni laki – laki inilah yang akhirnya 

membentuk tindakan – tindakan yang menyebabkan adanya ketimpangan 

antara laki – laki dan perempuan. Konsep yang berkembang menyangkut 

hegemoni laki – laki ini adalah bagaimana seharusnya laki – laki 

bersikap sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai pencari 

nafkah, bahkan ada kaitannya dengan hak – hak istimewa yang di miliki 

oleh laki – laki tapi tidak oleh perempuan (Suprapto, 2017). Karena 

adanya hegemoni ini dan juga realitas sosial yang ada di masyarakat 

membuat adanya ketimpangan gender dan patriarki. 

Ketimpangan gender bermula dari adanya perbedaan peran sosial 

antara laki – laki dan perempuan yang akhirnya berujung pada 
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ketimpangan. Disini ketimpangan di sebabkan karena adanya sistem atau 

struktur yang menempatkan laki – laki  dan perempuan sebagai korban 

dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terutama dialami biasanya 

oleh perempuan. Karena dalam berbagai aspek kehidupan terutama 

dalam pendidikan, ekonomi dan juga pendapat. Hal ini juga sering 

terlihat bagaimana laki – laki diakui secara hirarkis untuk menguasai 

perempuan. Bahkan hal ini dalam beberapa wilayah kehidupan di 

masyarakat, negara, organisasi, tempat kerja, keluarga bahkan diri sendiri 

dianggap sebagai hal yang wajar. Oleh karena itu perlu dipupuk rasa 

keinginan dari perempuan untuk memiliki hak – hak yang sama. 

Keinginan perempuan untuk memiliki hak yang sama dan dapat 

bersikap bebas. Oleh karena itu muncul feminisme, feminisme disini 

merupakan ideologi pembebasan perempuan karena lekatnya kenyataan 

bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena masalah jenis 

kelamin yang dimiliki (Hidayatullah, 2010). Feminisme menuntut 

kesetaraan hak antara perempuan dan laki – laki. Disini pernyataan 

tentang kesetaraan perempuan muncul dari pertanyaan – pertanyaan 

sosiologis tentang peranan perempuan, kedudukan perempuan dan posisi 

perempuan di masyarakat, yang menjadi fokus yang lain juga adalah 

masalah hak – hak sipil perempuan yang harus sama dengan laki – laki. 

Bukan hanya itu kesetaraan akan perempuan juga di harapkan dalam 

bidang sosialnya memiliki pekerjaan yang bebas bukan hanya berada 
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dalam lingkungan rumah saja, di bebaskan memperoleh pendidikan 

tinggi yang nantinya berguna untuk menunjang kehidupan ekonomi 

mereka. 

Film „Jamila dan Sang Presiden‟, „Sang Penari‟, „Perempuan 

Berkalung Sorban‟ dan „7 Hati 7 Cinta 7 Wanita‟ merupakan film-film 

yang bertemakan tentang perempuan. Seperti film-film yang di teliti oleh 

peneliti ini menggambarkan tentang kisah pilu perempuan – perempuan 

di Indonesia yang berjuang mempertahankan hidupnya. Hal ini bisa di 

sebabkan karena sebagai perempuan seringkali dipandang tak ada 

harganya dimata laki – laki. Bahkan perempuan hanya di anggap  

sebagai pemuas nafsu belaka. Penggambaran perempuan dalam film – 

film yang di teliti oleh peneliti tersebut memang didominasi oleh laki - 

laki, yang akhirnya berdampak pada perempuan yang selalu berada pada 

posisi yang di rendahkan. Dalam film ini juga, kita akan melihat 

penggambaran perlawanan perempuan untuk berusaha keluar dari 

dominasi ini, bahkan perempuan juga berusaha untuk melakukan 

dominasi kepada laki – laki atau terhadap perempuan lainnya.  

Berbicara tentang adanya dominasi dalam kehidupan perempuan 

di Indonesia yang di gambarkan melalui film, ada juga gambaran yang di 

sampaikan film – film di atas tentang bagaimana perempuan – 

perempuan berusaha keluar dari dominasi yang ada, seperti tentang 

bagaimana adanya ketidaksetaraan terhadap gender laki – laki dan 
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perempuan, penggambaran ketidaksetaraan gender ini akhirnya yang 

memicu pernyataan bahwa adat dan hukum islam tidak adil terhadap 

perempuan. Terutama dalam film „Perempuan Berkalung Sorban‟ disitu 

di gambarkan bagaimana perempuan mendapatkan diskriminasi dari 

perbuatan dan tindakannya bahkan hal ini dilakukan oleh ulama dan 

dalih ulama. Disini juga dikatakan dengan jelas bahwa perempuan tidak 

boleh mempimpin di dalam suatu kelompok, pendapat perempuan tidak 

boleh diutarakan bahkan ketika keluar rumah perempuan harus selalu 

didampingi oleh muhrimnya. Disini menunjukkan adanya perbedaan hak 

– hak  yang dimiliki oleh laki – laki dan perempuan dalam menjalani 

kehidupan sehari – harinya. 

Tetapi di balik banyaknya tindakan ketidaksetaraan gender, ada 

banyak juga perempuan yang mencari cara bagaimana perempuan – 

perempuan bisa berusaha untuk menyuarakan suaranya dan juga 

berjuang untuk menghargai sesama perempuan lain. Film – film  diatas 

berusaha juga untuk memberitahukan bahwa perempuan harus berusaha 

memperjuangkan kebebasannya tanpa bergantung dengan laki – laki. 

Beberapa film sekarang ini berusaha untuk mengangkat isu yang berbeda 

tentang perempuan pada umumnya. Maksudnya adalah mencari cara 

bagaimana perempuan berusaha untuk bisa keluar dari kebiasaan  yang 

ada seperti perempuan tidak selalu didapur, perempuan yang biasanya 

memiliki ruang gerak yang terbatasi, apalagi perempuan yang hanya 
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memenuhi kebutuhan di atas ranjang saja. Melalui film – film ini juga 

diharapkan kita sebagai penonton dapat mengkritisi tindakan hegemoni 

laki – laki yang ada dan juga berusaha keluar dari tindakan tersebut 

dengan cara perempuan yang berusaha untuk melakukan perlawanan. 

Melalui penelitian ini, peneliti berusaha menunjukkan sikap – 

sikap  perlawanan perempuan dalam tekanan hegemoni laki – laki. 

Peneliti berusaha fokus meneliti kedua fenomena ini karena menurut 

peneliti kedua fenomena ini merupakan fenomena yang berhubungan. 

Karena dengan adanya hegemoni laki – laki, pasti akan terjadi juga 

patriarki dan juga bentuk ketidaksetaraan gender. Sehingga di perlukan 

kesadaran perempuan untuk berusaha keluar dari keadaan yang ada. 

Peneliti ingin berfokus bagaimana dalam proses komunikasi baik verbal 

maupun non verbal yang dilakukan laki – laki dan perempuan dalam film 

„Jamila dan Sang Presiden‟, „Perempuan Berkalung Sorban‟, „Sang 

Penari‟ dan „7 Hati 7 Cinta 7 Wanita‟ sebagai penggambaran realitas. 

Karena situasi yang digambarkan dalam film – film diatas merupakan 

sedikit penggambaran tentang realitas kehidupan laki – laki dan 

perempuan yang ada di Indonesia.  
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1.2 Fokus Penelitian  dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini fokus penelitian yang digunakan 

oleh peneliti adalah hegemoni laki – laki dan perlawanan 

perempuan  dalam film. Hegemoni laki – laki di masyarakat ini 

sangat penting untuk di teliti karena dalam konsep hegemoni 

masyarakat di harapkan patuh dengan beredarnya budaya 

bahwa perempuan lebih lemah dan selalu berada di bawah laki 

– laki. Hal ini umumnya di gambarkan melalui film. 

Film merupakan salah satu media massa paling efektif 

yang di gunakan untuk menggambarkan realitas. Realitas yang 

di gambarkan merupakan realitas yang berada di masyarakat 

(Vera, 2014). Realitas yang paling sering di gambarkan oleh 

film adalah tentang hegemoni laki – laki dan perlawanan 

perempuan. 

Realitas yang menggambarkan tentang hegemoni laki – 

laki dan perlawanan perempuan ada disebabkan oleh 

keberadaan ketidaksetaraan peran gender yang berkembang di 

masyarakat. Gender sendiri merupakan perbedaan konsep 

tentang jenis kelamin yang bukan berasal dari biologis dan 

kodrat sebagai laki – laki dan sebagai perempuan. 
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Gender merupakan konsep kultural yang berkembang 

dalam masyarakat dan berusaha untuk membuat adanya 

perbedaan antara laki – laki dan perempuan dalam hal peran, 

perilaku, mentalitas, karakteristik dan emosional (Relawati, 

2011). Oleh karena itu banyak berkembang di masyarakat yang 

menggambarkan konsep dan peran laki – laki serta perempuan 

yang memunculkan konsep ketidaksetaraan gender sehingga 

merugikan salah satu sisi terutama perempuan. 

Ketidaksetaraan gender yang ada  diakibatkan oleh 

kondisi yang tidak adil dari sistem yang beredar di masyarakat 

karena akibat dari adanya sistem, kebijakan, dan struktur sosial 

yang akhirnya menjadi berakar di masyarakat sehingga 

menjadi sejarah, adat, norma maupun berbagai struktur dalam 

masyarakat (Handayani & Sugiati, 2006). Sehingga keadaan 

struktur sosial yang seperti ini banyak merugikan kaum 

perempuan baik secara sadar maupun tidak sadar. Karena 

adanya pembenaran yang di tanamkan oleh masyarakat secara 

turun temurun sehingga bentuk ketidaksetaraan gender menjadi 

sesuatu yang biasa. 

Hegemoni laki – laki disini memperkenalkan 

masyarakat terhadap posisi sosial laki – laki yang berada di 

tempat dominan sedangkan perempuan berada pada tempat 
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yang subordinat (Arivia , 2003). Laki – laki melibatkan 

kekuatan sehingga dalam budaya, lembaga dan kebudayaan, 

tetap di pandang sebagai posisi yang dominan. Laki – laki 

berada posisi yang penting di anggap oleh negara, tetapi 

perempuan di pandang sebagai pelengkap dan berfokus kepada 

keluarga serta mendukung laki – laki. 

Melalui penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Andi 

Muthmainnah (2012), Putri Suryani (2014). Medina Andayanti 

(2009), Evelyne Maria Cassandra Putri Prayitno (2016) di 

gambarkan bagaimana laki – laki berada pada posisi dominan 

dan perempuan berada pada posisi subordinat. Oleh karena itu 

peneliti berusaha meneliti lebih jauh terhadap keempat film 

“Jamila dan Sang Presiden, Sang Penari, 7 Hati 7 Cinta 7 

Wanita, dan Perempuan Berkalung Sorban”. 

Peneliti berpendapat bahwa ketidaksetaraan gender 

tidak hanya di sebabkan oleh satu jenis kelamin saja melainkan 

keduanya, karena keitdaksetaraan gender di masyarakat terjadi 

salah satunya karena adanya pengakuan secara hirarkis untuk 

menguasai perempuan. Bahkan hal ini dalam beberapa wilayah 

kehidupan di masyarakat, negara, organisasi, tempat kerja, 

keluarga bahkan diri sendiri dianggap sebagai hal yang wajar. 
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Oleh karena itu perlu dipupuk rasa keinginan dari perempuan 

untuk memiliki hak – hak yang sama.  

Peneliti berusaha untuk mengungkap hegemoni laki – 

laki yang di gambarkan dalam film dan juga berusaha untuk 

mengungkap proses perlawanan perempuan yang di 

gambarkan melalui film agar bisa keluar dari hegemoni 

tersebut. Sehingga penelitian yang di lakukan oleh peneliti ini 

dilakukan dalam dua sisi penelitian yaitu dari sisi laki – laki 

dan dari sisi perempuan. Di harapkan perempuan dan laki – 

laki bisa berada pada posisi yang seimbang. Sehingga peneliti 

melakukan penelitian ini dengan subjek penelitian yaitu 

melalui film.  

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

“Bagaimana Hegemoni Laki-laki dan Perlawanan 

Perempuan dalam Film” 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah agar masyarakat mengetahui 

tentang realitas sehari – hari yang ada tentang hegemoni laki – laki dan 

bentuk perlawanan perempuan terhadap hegemoni tersebut. Melalui film 

ini juga diharapkan masyarakat bisa melihat penggambaran realitas 
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secara lebih luas tentang hegemoni laki-laki dan perlawanan perempuan 

dalam film „Jamila dan Sang Presiden‟, „Perempuan Berkalung Sorban‟, 

„7 Hati 7 Cinta 7 Wanita‟ dan „Sang Penari‟. Di harapkan juga dengan 

adanya penelitian ini bisa menyadarkan masyarakat tentang pentingnya 

kesetaraan antara laki – laki  dan perempuan. 

 

1.4 Signifikansi Penelitian 

1.4.1  Signifikasi Akademis 

Signifikansi akademis dari penelitian ini adalah 

memberikan referensi mengenai penelitian analisis film dalam 

mengungkapkan realitas hegemoni laki – laki terhadap 

perlawanan perempuan yang di gambarkan melalui tanda – tanda 

visual dan non – visual. Dari sisi keilmuwan komunikasi 

penelitian ini dapat memberikan referensi bagaimana proses 

komunikasi yang terjadi antara laki – laki dan perempuan dapat 

mengakibatkan adanya ketiadilan gender, yang disebabkan 

adanya hegemoni laki – laki dan juga perlawanan perempuan 

yang digambarkan dalam bentuk komunikasi verbal dan non 

verbal.  
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  1.4.2  Signifikasi Praktis 

Signifikansi praktis membuat dan mendorong pembuat 

film untuk kritis dalam kondisi sosial yang ada dalam masyarakat 

dan juga mendorong untuk memproduksi film dengan tema 

hegemoni laki – laki dan perlawanan perempuan. 

 

1.5 Objek Penelitian  

  Objek dari penelitian ini adalah realitas dalam film. Realitas 

dalam film yang di teliti adalah hegemoni laki – laki dan perlawanan 

perempuan.   

  Film yang di teliti adalah film “Jamila dan Sang Presiden”, 

“Perempuan Berkalung Sorban”, “Sang Penari” dan “7 Hati 7 Cinta 7 

Wanita”. Film – film yang di teliti oleh peneliti merupakan film – film 

yang mengandung hegemoni laki – laki sekaligus perlawanan perempuan 

di dalamnya.  

  Sehingga keempat film ini memiliki pembahasan yang berbeda – 

beda terhadap hegemoni laki – laki yaitu, film “Jamila dan Sang 

Presiden” berfokus kepada perempuan yang di dominasi oleh sistem 

kemasyarakatan yaitu sistem hukum dan organisasi politik, film “Sang 

Penari” berfokus kepada perempuan yang di dominasi oleh sistem 

kesenian, film “Perempuan Berkalung Sorban” berfokus kepada sistem 

religi atau kepercayaan, dan film “7 Hati 7 Cinta 7 Wanita” berfokus 
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kepada sistem sistem mata pencaharian (ekonomi) dan sistem 

kemasyarakatan dalam bentuk perkawinan. 

  Film “Jamila dan Sang Presiden” merupakan film yang 

menggambarkan hegemoni laki – laki terhadap perempuan yang 

dilakukan masyarakat melalui sistem kemasyarakatan yaitu sistem 

hukum dan juga organisasi politik. Dan menunjukkan perlawanan 

perempuan melalui sosok Jamila yang merupakan seorang pekerja seks 

komersial. 

  Film “Perempuan Berkalung Sorban” merupakan film yang 

menggambarkan hegemoni laki – laki terhadap perempuan yang 

dilakukan melalui sistem religi atau sistem kepercayaan yang di 

gambarkan melalui kehidupan di lingkungan pesantren dan Anissa yang 

merupakan anak seorang Kyai. Serta hegemoni laki – laki juga terbentuk 

melalui sistem pengetahuan, dimana perempuan tidak memiliki 

kebebasan yang sama dalam menempuh pendidikan dengan laki – laki. 

Sedangkan perlawanan perempuan di perlihatkan melalui sosok Anissa 

yang merupakan anak perempuan Kyai Hanan satu – satunya. Sehingga 

bisa memiliki kesempatan yang sama dengan kakak – kakak laki – 

lakinya yang lain.  

  Film “Sang Penari” merupakan film yang menggambarkan 

hegemoni laki – laki terhadap perempuan yang terjadi melalui kesenian 

yaitu kesenian Ronggeng yang menempatkan perempuan dalam 
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kelompok masyarakat tersebut termasuk penari Ronggeng di dalamnya 

harus menjalani aturan – aturan dari kesenian tersebut. Perlawanan 

perempuan di dalam film ini di perlihatkan melalui sosok Srintil yang 

berusaha memiliki kehendaknya sendiri dalam melakukan kesenian 

Ronggeng. 

  Film “7 Hati 7 Cinta 7 Wanita” merupakan film yang 

menggambarkan hegemoni laki – laki terhadap perempuan yang terjadi 

dalam bentuk mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, dimana laki – 

laki lebih di utamakan dan mendapatkan keuntungan di bandingkan 

dengan perempuan. Selain itu hegemoni laki – laki juga terlihat melalui 

sistem kemasyarakatan yaitu perkawinan. Dimana perempuan dalam 

hubungan perkawinan di minta untuk memiliki kemampuan untuk bisa 

melayani laki – laki dan juga mejalani beban ganda. Selain itu sosok 

perlawanan perempuan tergambar paling jelas melalui sosok Dokter 

Kartini yang berusaha membela kaum perempuan. 

  

 

 

 

 

 

 


