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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Film sebagai gambaran kehidupan sosial masyarakat, merupakan 

pandangan yang secara umum lebih mudah disepakati termasuk pada bagaimana 

pemakaian bahasa yang tampak di dalam dialog antar tokoh dalam film. Film 

adalah salah satu dari sekian banyak media komunikasi massa yang sangat 

dikenal. Film itu sendiri memiliki kemampuan untuk mengantar pesan secara unik 

dapat juga dipakai sebagai sarana pameran bagi media lain dan juga sebagai 

sumber budaya yang berkaitan erat dengan buku, film kartun, bintang televisi, 

film seri, serta lagu. (McQuail, 1987 : 14). 

Keberadaan film di tengah masyarakat mempunyai makna yang unik 

diantara media komunikasi lainnya. Selain dipandang sebagai media komunikasi 

yang efektif dalam penyebarluasan ide dan gagasan, film juga merupakan media 

ekspresi seni yang memberikan jalur pengungkapan  kreatifitas, dan media budaya 

yang melukiskan  kehidupan manusia dan kepribadian suatu bangsa. Perpaduan 

kedua hal tersebut menjadikan film sebagai media yang mempunyai peranan 

penting di masyarakat. Di satu sisi film dapat memperkaya kehidupan masyarakat 

dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat, namun di sisi lain, film dapat 

membahayakan masyarakat. Film yang mempunyai pesan untuk menanamkan 

nilai pendidikan merupakan salah satu hal yang baik dan bermanfaat, sedangkan 

film yang menampilkan nilai-nilai yang cenderung dianggap negatif oleh 

masyarakat seperti kekerasan, rasialisme, deskriminasi, dan sebagainya akan 

membahayakan jika diserap oleh audience dan diaplikasikan dalam kehidupannya. 

Film juga memiliki dualisme sebagai refleksi atau sebagai representasi 

masyarakat. Memang sebuah film bisa merupakan refleksi atau representasi 

kenyataan. Sebagai refleksi kenyataan, sebuah film hanya memindahkan 

kenyataan ke layar tanpa mengubah kenyataan tersebut, misalnya film 

dokumentasi, upacara kenegaraan kenegaraan atau film dokumenter peristiwa 

perang. Sedangkan sebagai representasi kenyataan berarti film tersebut 
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membentuk dan menghadirkan kembali kenyataan berdasarkan kode-kode, 

konvensi-konvensi dan ideologi dari kebudayaan (Sobur, 2003:128) 

Gerakan feminisme mendapatkan momentum sejarah pada tahun 1960-an 

menunjukkan bahwa sistem sosial masyarakat modern dimana memiliki struktur 

yang pincang akibat budaya patriarkal yang sangat kental. Marginalisasi peran 

perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya ekonomi dan politik, 

merupakan bukti konkret yang diberikan kaum feminis. 

Gerakan perempuan atau feminisme terus berjalan, sekalipun sudah ada 

perbaikan-perbaikan, kemajuan yang dicapai gerakan ini terlihat banyak 

mengalami halangan. Pada tahun 1967 dibentuklah Student for a Democratic 

Society (SDS) yang mengadakan konvensi nasional di Ann Arbor kemudian 

dilanjutkan di Chicago pada tahun yang sama, dari sinilah mulai muncul 

kelompok "feminisme radikal" dengan membentuk Women´s Liberation 

Workshop yang lebih dikenal dengan singkatan "Women´s Lib". Women´s Lib 

mengamati bahwa peran kaum perempuan dalam hubungannya dengan kaum laki-

laki dalam masyarakat kapitalis terutama Amerika Serikat tidak lebih seperti 

hubungan yang dijajah dan penjajah. Pada tahun 1968 kelompok ini secara 

terbuka memprotes diadakannya "Miss America Pegeant" di Atlantic City yang 

mereka anggap sebagai "pelecehan terhadap kaum wanita dan komersialisasi 

tubuh perempuan". Gema ‘pembebasan kaum perempuan’ ini kemudian mendapat 

sambutan di mana-mana di seluruh dunia. 

Memasuki era 1990-an, kritik feminisme masuk dalam institusi sains yang 

merupakan salah satu struktur penting dalam masyarakat modern. 

Termarginalisasinya peran perempuan dalam institusi sains dianggap sebagai 

dampak dari karakteristik patriarkal yang menempel erat dalam institusi sains. 

Tetapi, kritik kaum feminis terhadap institusi sains tidak berhenti pada masalah 

termarginalisasinya peran perempuan. Kaum feminis telah berani masuk dalam 

wilayah epistemologi sains untuk membongkar ideologi sains yang sangat 

patriarkal. Dalam kacamata eko-feminisme, sains modern merupakan representasi 

kaum laki-laki yang dipenuhi nafsu eksploitasi terhadap alam. Alam merupakan 

representasi dari kaum perempuan yang lemah, pasif, dan tak berdaya. Dengan 
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relasi patriarkal demikian, sains modern merupakan refleksi dari sifat maskulinitas 

dalam memproduksi pengetahuan yang cenderung eksploitatif dan destruktif. 

Salah satu realitas ciptaan media televisi yang senantiasa hadir sebagai 

sebuah persoalan adalah representasi perempuan. Pandangan masyarakat 

mengenai perempuan sebagian besar juga terbentuk oleh apa yang selama ini 

digambarkan oleh media massa. Mencermati fenomena sinetron, film, sandiwara, 

atau lawakan dan berbagai program tayangan lain yang disuguhkan setiap harinya, 

konstruksi citra perempuan diwarnai komoditasi dan stereotyping (Nur R, 2006: 

119). Penggambaran ini yang kita kenal dengan representasi. 

Potret diri perempuan dalam media dipandang sebagai pasar yang 

potensial. Tampak media televisi memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang 

sifatnya komersial dibalik perhatiannya kepada kaum perempuan (Iswara & 

Pratiwi, 2006). Terkait stereotyping, media televisi cenderung mengkonstruksikan 

perempuan dengan citra-citra yang bias dan salah. Berbagai program umumnya 

mengkonstruksikan perempuan pada ranah domestik seperti, mengurus keluarga, 

menjaga anak, mencuci, memasak, melayani kebutuhan suami, dan sebagainya. 

Tayangan-tayangan tersebut menyiratkan bahwa setinggi apapun penghasilannya, 

kewajibannya adalah di dapur (Nur R, 2006:121). 

Pada sisi lain, gambaran perempuan yang ditampilkan adalah suka 

berbelanja, dan menyukai hal-hal yang dapat membuat dirinya cantik. Perempuan 

digambarkan sebagai makhluk yang harus memikat, sehingga ia harus 

menonjolkan ciri-ciri biologis. Gambaran ini mengandung arti, perempuan adalah 

makhluk yang dipenuhi kekhawatiran tidak memikat atau tidak tampil menawan, 

tidak presentable atau acceptable; sementara untuk dapat diterima ditengah-

tengah masyarakat, perempuan perlu physically presentable (Tinaburko, 2001). 

Di era perkembangan arus informasi dan media massa saat ini, film 

menjadi salah satu media yang menyediakan ruang pembicaraan mengenai 

gerakan-gerakan feminisme di Indonesia, salah satu film yang menggambarkan 

tentang feminisme adalah film Red Cobex. Film ini sendiri meceritakan tentang 

gangster yang beranggotakan 5 orang ibu-ibu, Mama Ana (Tika Panggabean) dari 

Ambon, Tante Lisa (Indy Barends) dari Manado, Yu Halimah (Aida Nurmala) 
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dari Tegal, Mbok Bariah (Sarah Sechan) dari Madura dan Cik Meymey (Cut 

Mini), warga keturunan yang tergabung dalam geng Red Cobex. Kata Cobex, 

berasal dari cobek berupa batu penggiling cabe yang sering di gunakan ibu-ibu di 

dapur. Sedangkan Red, berarti merah yang menandakan sebuah cobek yang 

berani. Red Cobex, alias Cobek Merah, diilhami dari fenomena geng Kapak 

Merah yang sempat meresahkan warga Jakarta beberapa waktu lalu. 

Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis semiotik. 

Van Zoest dalam Sobur (2004:128) mengemukakan bahwa film dibangun dengan 

tanda semata-mata. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja 

sama dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan. Ciri gambar-gambar 

film adalah persamaannya dengan realitas yang ditunjuknya. Gambar yang 

dinamis dalam film merupakan ikonis bagi realitas yang dinotasikan. 

Semiotika film berbeda dengan semiotika fotografi. Film bersifat dinamis 

adalah gambar yang muncul silih berganti, sedangkan fotografi bersifat statis. 

Keistimewaan film itu yang menjadi daya tarik langsung yang sangat besar, yang 

sulit untuk ditafsirkan. Semiotika pun menjadi pilihan penulis untuk menganalisis 

media dan untuk mengetahui bahwa film merupakan fenomena komunikasi yang 

sarat akan tanda. 

Film Red Cobex itu sendiri manyajikan realitas kaum perempuan melalui 

tanda-tanda tertentu, karena itu berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik 

untuk meneliti lebih jauh mengenai film Red Cobex. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Representasi Feminisme Multikultural dalam 

Film Red Cobex? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan Representasi 

Feminisme Multikultural dalam Film Red Cobex. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1.   Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan penelitian komunikasi secara umum. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat menambah pengetahuan mengenai representasi feminisme dan bagaimana 

tayangan film Red Cobex memberikan pesan kepada penontonnya. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dari 

penulis sekaligus menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang berkaitan 

mengenai feminisme dalam film. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini batasan penelitian yaitu hanya membahas mengenai 

tanda-tanda atau adegan yang merepresentasikan feminisme multikultural. 

 

1.6. Konsep-Konsep Yang Digunakam 

1.6.1. Film 

Film sebagai salah satu media massa dalam komunikasi massa, berperan 

sebagai sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah 

menjadi kebiasaan terdahulu, menyajikan berita, peristiwa, music, drama, lawak, 

dan sajian teknis lainnya kepada masyarakat umum (McQuail, 1989:13) 

 

1.6.2. Representasi 

Menurut Hall (1997), representasi adalah salah satu praktek penting yang 

memproduksi kebudayaan. Kebudayaan merupakan konsep yang sangat luas, 

kebudayaan menyangkut ‘pengalaman berbagi’. 

1.6.3 Feminisme  

Feminisme secara umum (Maggie Humm 2007:158) adalah ideologi 

pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah 

keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya. 
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1.6.4. Semiotika  

Semiotika berasal dari ahli bahasa Perancis Saussure, yang 

mendeskripsikan bagaimana semua sistem tanda (sastra, media, kode sosial, dan 

ideologi) berfungsi sebagaimana bahasa (Maggie Humm, 2007:418) 


