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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Pembicaraan mengenai film, baik di Indonesia maupun di belahan dunia 

lainnya tentu harus dimulai dengan pendefinisian kata film tersebut. Onong U 

Effendy, pakar komunikasi dari Universitas Padjajaran Bandung memandang film 

sebagai media komunikasi massa yang bersifat visual dan audio visual yang 

memiliki fungsi menyampaikan pesan kepada audiencenya. Dalam pandangan 

Onong U Effendy, film merupakan hasil budaya dan alat ekspresi kesenian. 

Effendy menambahkan bahwa film sebagai komunikasi massa merupakan 

gabungan dari berbagai teknologi seperti fotografi dan rekaman suara dan kesenian 

baik, seni rupa dan seni teater sastra, serta arsitektur dan seni musik (Effendy, 1986 

: 239). Film sangat mengandalkan teknologi, baik sebagai bahan baku produksi 

maupun dalam hal eksibisi ke hadapan penontonnya. Film merupakan penjelmaan 

keterpaduan antara berbagai unsur, sastra, teater, seni rupa, teknologi, dan sarana 

publikasi. pada saat film dimulai, suasana di bioskop akan diatur sedemikian rupa 

sehingga emosi penonton akan tercurah habis di tempat tersebut (Effendy, 1986 : 

239). 

Film umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk 

berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya mencapai efek 

yang diharapkan. Yang paling penting dalam film adalah gambar dan suara: kata 
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yang diucapkan (ditambah dengan suara -suara lain yang serentak mengiringi 

gambar-gambar) dan musik film (Sobur, 2004 : 127-128 ). 

Film mempunyai banyak genre, salah satunya adalah genre drama, Sebagai 

dinyatakan oleh Baskin, genre ini lebih menekankan pada sisi ketertarikan manusia 

atau human interest yang bertujuan mengajak penonton ikut merasakan kejadian 

yang dialami tokohnya, sehingga penonton merasa seakan-akan berada di dalam 

film tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa penonton kadangkala, atau bahkan 

tidak jarang, merasakan sedih, senang, kecewa, atau ikut marah (Baksin, 2003). 

Sebagai sebuah media, film pun sarat dengan representasi. Representasi film 

dapat didefinisikan sebagai penggambaran suatu keadaan yang terjadi pada 

kehidupan nyata, yang kemudia dituangkan menjadi cerita pada sebuah film (Sobur, 

2009: 131). 

Film menjadi berbeda dengan bentuk media audio dan visual dimana hal 

tersebut dapat membentuk identitasnya sendiri, melalui film sebenarnya kita 

banyak belajar tentang kehidupan, sosial dan budaya yang terefleksikan dalam 

aktivitas kita sehari-hari. Baik itu dalam kehidupan keluarga, bersosialisasi dengan 

masyarakat serta kebudayaan masyarakat. (Sobur, 2009: 131). 

Susah Sinyal, sebuah film ber-genre drama-komedi yang pernah tayang di 

bioskop-bioskop di tanah air pada tahun 2017. Film di atas menceritakan tentang 

kurang harmonisnya antara orangtua tunggal dan Anak perempuannya. Dalam film 

tersebut, dikisahkan bahwa Ellen, seorang pengacara sukses jarang sekali 

meluangkan waktu untuk anak perempuannya yang bernama Kiara. Hal ini, 

menjadikan Kiara tumbuh menjadi remaja berjiwa pemberontak yang cenderung 
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melampiaskan emosinya melalui media sosial. Kiara tinggal bersama dengan Ellen 

dan Oma nya (Ibunda dari Ellen). Alih-alih memiliki hubungan dekat dengan 

Ibunya, Kiara justru sangat terbuka dengan Omanya itu. Untuk memperbaiki 

hubungannya dengan Kiara, Ellen dengan mengajak Kiara untuk berlibur ke 

Sumba. Kiara dan Ellen pulang dengan hati riang dan hubungan antara mereka 

berdua menjadi lebih baik. Film yang di sutradarai oleh Ernest Prakasa ini 

mendapatkan 3 penghargaan dari Indonesian Box Office Movie (IBOMA) 2018 

(Tribun Jakarta.com, 2018). Menurut sang sutradara, inspirasi di balik pembuatan 

film ini justru lahir dari apa yang ia alami sendiri sebagai sebagai orangtua yang 

terlalu sibuk sehingga seringkali merasa kekurangan waktu untuk anak-anaknya 

(Glitzmedia.co, 2017). 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kita dapat 

menyimpulkan bahwa memahami representasi sebuah isu dalam sebuah film adalah 

sebuah upaya yang menarik untuk dilakukan. Itulah sebabnya maka peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian mengenai representasi hubungan antara ibu dan anak 

di lingkungan keluarga dalam Film Susah Sinyal. 

 
 

1.2. Identifikasi Masalah 
 

Pesan dominan dalam film ini yaitu tentang hubungan orang tua tunggal dan 

anak. Bagaimana film ini merepsentasikan hubungan orangtua tunggal dan anak 

remajanya. Di dalam film Susah Sinyal konflik muncul pada saat seorang ibu 

sebagai orangtua tunggal yang mempunyai ambisi besar untuk mengembangkan 

kariernya di saat yang bersamaan dengan anak perempuannya yang memasuki usia 
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remaja yang tidak dapat menghabiskan waktu dan berkomunikasi dengan anak 

perempuannya. Dari hasil pengamatan yang peniliti dapatkan dari film Susah 

Sinyal maka dapat di lihat faktor terbesar yang menyebabkan hubungan ibu dan 

anak menjadi tidak baik adalah kurangnya komunikasi dan sosial media. Layliyah 

mengatakan bahwa orangtua tunggal merupakan suatu gambaran orangtua yang 

sangat kuat karena selain mempunyai beban tanggung jawab orangtua tunggal harus 

menjalankan peran ganda yaitu peran sebagai ayah dan peran sebagai ibu untuk 

kelangsungan hidup keluarganya (Layliyah,2013). Qaimi menambahkan orangtua 

tunggal harus menjalankan dua tugas sekaligus, pertama tugas seorang ibu lakukan 

dalam mengurus rumah tangga dan tugas seorang ayah yang memimpin, menafkahi 

keluarganya (Qaimi, 2003). Hubungan yang tidak baik bukan hanya karena 

orangtua tunggal saja terdapat juga pengaruh sosial media kepada anak. Nurudin 

(2014:13) mengemukakan bahwa kehadiran media massa ditengah kehidupan 

manusia menimbulkan beberapa perubahan-perubahan perilaku manusia yang 

disebut efek media, efek media juga diartikan sebagai dampak dari kehadiran sosial 

yang dimiliki media, yang menyebabkan perubahan pengetahuan, sikap dan tingkah 

laku manusia yang terjadi akibat terpaan media. Perkembangan teknologi media 

massa dalam penyampaian informasi dan hiburan tidak bisa lepas dari pengaruh 

media masa itu sendiri. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang 

semakin canggih dan kompleks memunculkan media yang disebut dengan media 

baru. 
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1.3. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara orangtua tunggal dan anak 

direpresentasikan dalam film Susah Sinyal. 

 
 

1.4. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai oleh 

peneliti yaitu untuk mengetahui hubungan antara orangtua tunggal dan anak 

direpresentasikan dalam film Susah Sinyal. 

 
 

1.5. Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat Teoritis 
 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan 

bagi mahasiswa yang ingin meneliti film, khususnya representasi 

hubungan anatara ibu dan anak dalam film. 

2. Manfaat Praktis 
 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menambah wawasan 

pembaca tentang representasi hubungan antara orangtua tunggal dan 

anak dalam film Susah Sinyal. 

 
 

1.6. Sistematika Penulisan 
 

Penelitian ini terdiri dari enam bab yang secara garis besar dapat dirinci 

sebagai berikut: 
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1. BAB I PENDAHULUAN 
 

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta diakhiri 

dengan sistematika penulisan. 

2. BAB II OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN 
 

Bab ini menjabarkan dan mendeskripsikan dengan jelas objek dan 

subjek penelitian, yaitu representasi hubungan antara ibu dan anak 

dalam film Susah Sinyal, Dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai 

hubungan ibu dan anak, film, sinopsis, serta karakter-karakter utama 

yang ada di dalamnya. 

3. BAB III TINJAUAN PUSTAKA 
 

Bab ini memuat teori-teori atau konsep-konsep dasar yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. 

4. BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 
 

Bab ini akan menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian 

ini, teknik pengumpulan data dan analisis isi. 

5. BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Bab ini terdapat penjelasan mengenai hasil penelitian dan bagaimana 

pembahasan dari hasil yang didapatkan oleh peneliti 

6. BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 
 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan 

dengan penelitian 


