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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan komunikasi yang berkembang pesat, 

media massa menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat.  Media 

massa sangat berperan penting dalam menyampaikan suatu informasi yang 

efektif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya media 

massa, masyarakat dapat memilih dan mendapatkan informasi yang jelas 

seperti televisi, radio, majalah, hingga film. 

Film merupakan salah satu media massa yang bersifat menghibur. 

Dalam menyampaikan pesan film lebih mudah dicerna dan dipahami isinya, 

karena film merupakan sebuah bentuk dari seni dan keindahan yang bertujuan 

untuk dinikmati khalayak. Film mempunyai kekuatan dan kemampuan yang 

dapat menjangkau banyak segmen sosial. Para ahli berpendapat bahwa film 

memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya (Sobur, 2006:127).  

Keberadaan film di tengah-tengah masyarakat mempunyai makna 

yang berbeda dibandingkan dengan media massa lainnya. Selain sebagai 

media massa yang efektif dalam penyampaian ide maupun gagasan, film 

merupakan media untuk mengekspresikan sebuah seni untuk mengungkapkan 

suatu kreatifitas dan untuk melukiskan citra manusia. 

Citra didefinisikan oleh Engel (1995 : 6) yaitu “Imagery is a process 

by which sensory information and experiences are represent in working 

memory” , sedangkan Acker (1997 : 77)  mendefinisikan citra sebagai “The 

total impression of what person or group of people think and know about an 

object”.1 Secara harfiah, pengertian citra menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah gambaran, rupa, gambaran yang dimiliki oleh orang banyak 

mengenai pribadi, perusahaan/organisasi, produk, kesan mental atau 

bayangan visual yang ditimbulkan oleh kata, frasa atau kalimat, dan 

merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa atau puisi. Jallaludin 

                                                           
1 Sumber jurnal: Widianti, T. 2008. “Pengaruh Event/Sponsorship Terhadap Brand Image Rokok   

Sampoerna A-mild PT.HM.Sampoerna tbk” , Universitas Widyatama Bandung 
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Rakhmat dalam bukunya “Psikologi Komunikasi” menyebutkan bahwa citra 

adalah penggambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas, 

citra adalah dunia menurut persepsi. 2 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang membahsa mengenai 

citra perempuan, salah satunya yang dilakukan oleh Eva Fitriani mahasiswa 

Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ia menganalisis 

bagaimana representasi hero perempuan dalam film “The Hunger Games.” 

Film ini diproduseri oleh Nina Jacobson dan Jon Kilik dan disutradarai oleh 

Gary Ross yang merupakan sutradara dari Hollywood. Film ini dikerjakan 

oleh pemain maupun kru yang berasal dari Hollywood. Film ini menceritakan 

bagaimana gambaran atau citra hero perempuan yang ditampilkan dalam film 

“The Hunger Games.” Dalam Film ini menceritakan perjuangan seorang 

perempuan dalam mendapatkan kemenangan dalam kompetisi maut yang 

diadakan oleh pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan representasi 

seorang hero perempuan yang ada dalam film “The Hunger Games.” 

Representasi tersebut meliputi yang pertama adalah, penampilan dari hero 

perempuan tersebut yang maskulin, tidak seperti hero perempuan dalam film 

lain yang berpenampilan seksi. Kedua kelas sosial, di mana hero perempuan 

dalam film tersebut berasal dari kelas bawah.3 

Selain itu ada pula penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri 

Nanda Annur, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Penelitian tersebut hendaknya ingin mengetahui bagaimana 

karakter perempuan dinarasikan dalam film Maleficent. Dalam penelitian 

tersebut didapatkan hasil bahwa film Maleficent tetap saja menampilkan 

perempuan lemah dalam sosok Maleficent ini. Pada awal narasi sosok 

Maleficent memang ditampilkan sebagai seorang perempuan yang kuat, 

namun pada pertengahan cerita Maleficent kalah akan sikap keibuannya. 

Penelitian ini menunjukkan bagaimana Disney tetap menampilkan 

                                                           
2 Sumber jurnal: Mellisa, 2013. “Pembentukan Opini Publik Tentang Citra Polisi Terkait Berita 

Tindak Kekerasan Polisi di Harian Samarinda Pos”, eJournal Ilmu Komunikasi Unmul, vol. 1 no. 

2, pp.236-248. 
3 https://text-id.123dok.com/document/dy4eexmvq-penelitian-terdahulu-representasi-
perempuan-dalam-film-hollywood-analisis-semiotika-representasi-karakter-perempuan-dalam-
film-colombiana.html 
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standarisasi terhadap cerita para putri Disney, yaitu menampilkan perempuan 

jahat atau lemah. Narasi film Maleficent memang memberikan tampilan baru 

bagi sang penyihir Maleficent, namun penggambaran perempuan lemah 

tentunya masih melekat dalam cerita Disney ini. 

Berdasarkan uraian definisi citra di atas, dapat disimpulkan secara 

umum bahwa pengertian citra adalah merupakan sekumpulan keyakinan, ide, 

kesan, dan persepsi dari seseorang, suatu komunitas atau masyarakat terhadap 

suatu perusahaan, figur, organisasi, institusi, atau bahkan negara yang 

dibentuk melalui suatu proses informasi yang diperoleh melalui berbagai 

sumber (Bill Canton, 1990: 111) . Pandangan baik atau buruk akan muncul 

dari diri seseorang. Terutama bagaimana khalayak umum baik laki-laki atau 

perempuan sendiri menilai atau memandang representasi seorang perempuan.  

Pada tingkat pemisahan gender, Perempuan tidak diizinkan untuk 

memiliki jenis pertemuan dengan orang asing. Pandangan perempuan di 

dunia khususnya di Negara Arab Saudi hingga tahun 2001 tidak memiliki 

identitas independen, sehingga nama mereka terdaftar dalam nama ayah 

bahkan termasuk dalam identitas suami. Identitas wanita dapat diterbitkan 

melalui surat izin dari wali laki-laki. Selain itu perempuan di Arab Saudi 

tidak sama dalam hak dan peringkat administrasi dalam lingkungan kerja 

mereka, meskipun perempuan tersebut memiliki pendidikan dan pengalaman 

yang lebih dibanding laki-laki. Arab Saudi adalah satu-satunya negara yang 

tidak mengizinkan perempuan untuk meninggalkan rumah dan pergi 

berbelanja tanpa saudara laki-laki. Perempuan juga tidak diizinkan untuk 

melakukan perjalanan tanpa saudara laki-laki. Perempuan yang bercerai di 

Arab Saudi tidak memiliki hak asuh pada anak-anak mereka dan tidak 

memiliki tunjangan. Tanpa izin dari wali laki-laki, mereka tidak bisa 

mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah.4 Sejauh ini perempuan 

dipandang sebelah mata di Negara Indonesia bahkan di dunia. Hal tersebut 

dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari bahkan kini banyak orang yang 

                                                           
4 https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170404180317-445-204939/memprihatinkan-
diskriminasi-terhadap-perempuan-di-dunia/ 
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mengangkat cerita perempuan yang kemudian dikemas dalam sebuah cerita 

atau film. 

Perempuan dengan segala problematikanya memiliki sejarah yang 

panjang di negeri ini, dimana perempuan selalu diposisikan di bawah laki-

laki. Kondisi tersebut karena pengaruh budaya, adat istiadat, dan agama yang 

sangat kuat sekali mengikat membuat perempuan terkungkung di dalam 

rumah. Berdasarkan budaya perempuan diperankan hanya sebagai “konco 

wingking” (teman belakang) yaitu posisinya di belakang kaum lakilaki, 

perempuan tidak boleh sekolah tinggi cukup bisa baca dan tulis saja. Karena 

itu pada jaman dahulu kala banyak perempuan Indonesia yang buta huruf, 

kalaupun bersekolah tidak lebih atau cukup sampai tamat Sekolah Dasar 

(SD). Perempuan diposisikan diwilayah domestik yaitu melakukan pekerjaan 

rumah seperti memasak, mencuci, menyapu, mengurus anak, dan kegiatan-

kegiatan rutin lainnya yang dilakukan di dalam rumah tangga.5 

Citra atau gambaran perempuan seringkali dijelaskan secara tidak 

langsung misalnya melalui film dan sebagainya. Di Indonesia sendiri telah 

banyak memproduksi film-film yang berkaitan dengan perempuan. Tentu 

dengan genre yang berbeda-beda namun tetap dengan topik yang sama yaitu 

perempuan. Diantaranya Ibunda (1986), Tiga Dara (1956), Pasir Berbisik 

(2001), Eliana Elina (2002), Berbagi Suami (2006), 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita 

(2010), Nyai (2017), Kartini (2017), dan baru saja tayang dibioskop adalah 

Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak (2017) yang sedang gempar-

gemparnya dibicarakan dikhalayak umum. Hal ini terbukti usai menikmati 

film “Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak” penonton bisa ikut hanyut 

dan merasakan atmosphere yang ada dan memberikan dampak positif bagi 

perempuan.6   

Kisah Marlina merupakan kisah yang berbeda, tidak seperti halnya 

pembunuhan biasanya. Ia membela diri dari ancaman perampokan dan 

                                                           
5 https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/a68a6-buku-statistik-gender-tematik-2016-
page-1-35.pdf 
6 http://showbiz.liputan6.com/read/3157752/penonton-film-marlina-si-pembunuh-harus-keluar-
dari-zona-nyaman 
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pemerkosaan. Ia keluar dari ancaman tidak hanya satu orang, melainkan tujuh 

laki-laki sekaligus. Suami Marlina sudah meninggal, dan muminya masih 

bersamanya. Kematian suaminya meninggalkan utang yang harus dibereskan 

oleh Marlina. Dari hal tersebutlah datang Markus dan teman-temannya ke 

rumah Marlina untuk menagih utang. Markus secara sepihak menetapkan 

bahwa akan mengambil seluruh ternak Marlina (sepuluh ekor babi, sepuluh 

ekor kambing dan tujuh ekor ayam). Selain itu Markus juga menyatakan 

Marlina akan diperkosa oleh tujuh laki-laki. Maka kisah Marlina bukanlah 

kisah pembunuhan biasa. Dalam cerita Marlina meracuni para perampok itu 

dan memenggal kepala Markus. Saat kejadian itulah Marlina tidak bisa 

mengandalkan nasibnya kepada orang lain. Hanya dengan pembunuhan, 

Marlina bisa menentukan nasib sendiri di padang savanna yang luas.7 

Pulau Sumba merupakan pulau di sebelah selatan Indonesia yang 

termasuk dalam wilayah provinsi Nusa Tengara Timur (NTT). Sistem 

kekeluarga di Sumba masih sangat menganut sisitem patriarki, dimana laki-

laki selalu menjadi pemegang keputusan di segala bidang dan perempuan 

mengikuti segala keputusan yang dilakukan laki-laki. Dari hal tersebut ada 

yang berbeda dari isah Marlina, dimana dirinya hidup sendiri dan berani 

mengambil resiko apa yang dia lakukan. Dari situlah Marlina 

menggambarkan perempuan Sumba yang menentang adanya sistem patriarki. 

Film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak merupakan film 

Indonesia yang masuk dalam salah satu nominasi dalam Festival Film 

Rotterdam. Selain itu film ini juga telah melalangbuana di festival 

internasional yaitu Cannes Film Festival, Toronto International Film Festival 

dan Sitges International Fantastic Film Festival. Tidak hanya ceritanya saja 

yang menarik, namun pemeran utama Marlina atau yang diperankan oleh 

Marsha Timothy juga masuk menjadi salah satu nominasi aktris terbaik Asian 

Film Award. 

Berangkat dari ketertarikan film Indonesia Marlina si Pembunuh 

Empat Babak yang masuk dalam Festival Film Rotterdam di Asia, maka 

                                                           
7  http://www.bbc.com/indonesia/majalah-42007519 
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melalui film ini peneliti akan mengkaji analisis semiotika citra perempuan 

tangguh dalam film “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana citra perempuan tangguh dalam film “Marlina si Pembunuh 

dalam Empat Babak” dalam analisis semiotika? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan citra perempuan 

tangguh dalam film “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak” dengan 

menggunakan analisis semiotika. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu memberikan 

kontribusi dalam rangka pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya di 

bidang analisis semiotika film dan mampu menjadi bahan rujukan bagi 

mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. 

Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan kepada masyarakat 

bahwa selalu terdapat pesan dan makna di balik sebuah film.  

 

1.5 Konsep dan Batasan Penelitian 

Penelitian berjudul “ Analisis Semiotika Citra Perempuan Tangguh pada 

Film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak ” ini menggunakan beberapa 

konsep yang dijadikan acuan sebagai kerangka analisis, yaitu: 

a. Citra adalah gambaran, rupa, gambaran yang dimiliki oleh orang 

banyak mengenai pribadi, kesan mental atau bayangan visual yang 

ditimbulkan oleh kata, frasa atau kalimat, dan merupakan unsur dasar 

yang khas dalam karya prosa atau puisi (KBBI). 

b. Perempuan tangguh adalah lawan lelaki yang mengalami degradasi 

semantis, penurunan nilai makna, dan mampu menaikkan nilai makna 

tersebut dengan segala usaha (Kridalaksana, 1993). 

c. Film “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak” film Indonesia yang 

baru saja ditayangkan di bioskop pada bulan November 2017. Film 
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yang mengangkat kaum perempuan ini masuk dalam nominasi di 

Festival Film Rotterdam. 

d. Semiotika adalah tujuan untuk mengambil berbagai sistem tanda 

seperti substansi dan batasan, gambar-gambar, berbagai macam 

gesture, berbagai suara music, serta berbagai obyek, yang menyatu 

dalam system of significance. 

 

Dalam penelitian ini peneliti membuat batasan agar penelitian ini fokus dan 

tidak melebar. Penelitian ini hanya berfokus pada representasi citra perempuan 

pada film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak. Peneliti berfokus pada 

film “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak” yang khususnya 

mengangkat tentang perempuan. 

 


