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 BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Definisi Perempuan Tangguh 

Dalam menganalisis film “Marlina Si Pembunuh dalam Empat 

Babak” peneliti ingin memaparkan definisi tangguh sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

tangguh memiliki arti sukar dikalahkan, kuat; andal, kuat akan pendirian, 

tabah dan tahan (menderita dsb), kukuh. Adapula ketangguhan memiliki 

arti kekuatan, keuletan, kekukuhan1. 

Tangguh sama artinya dengan kuat, kokoh, tahan banting, bertekad 

untuk berdiri tegak dan gigih pantang menyerah. Ketangguhan adalah 

kemampuan seseorang untuk berbuat yang terbaik dari apa yang 

dipercayakan kepadanya. Tangguh adalah membuat keputusan untuk 

mengubah sikap mengasihani diri, suka mengeluh dan bergantung menjadi 

percaya diri, mandiri dan totalitas dalam bertindak2. 

Dari kata tangguh kemudian muncullah definisi perempuan 

tangguh. Menurut para ahli, Perempuan tangguh adalah lawan lelaki yang 

mengalami degradasi semantis atau kemunduran, kemerosotan, penurunan, 

dan sebagainya (tentang mutu, moral, pangkat, dan sebagainya), 

penurunan nilai makna, dan mampu menaikkan nilai makna tersebut 

dengan segala usaha dan kekuatan (Kridalaksana, 1993). Selain itu 

perempuan tangguh juga bisa dikatakan perempuan yang menjadi sosok 

tetap tegar berdiri, tetap bekerja, tetap menjadi orangtua yang baik, tidak 

bersedih dan tidak berkeluhkesah. 

 

 

                                                           
1 https://artikbbi.com/tangguh-2/ 
2 https://bahasa.site/tangguh-2/ 



54 
 

5.2 Analisis Semiotika Roland Barthes Citra Perempuan Tangguh dalam  

      Film “Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak” 

Dalam bab ini peneliti akan menganalisis setiap adegan yang 

menunjukkan perempuan tangguh sebagai upaya untuk menjawab 

rumusan masalah mengenai bagaimana citra perempuan tangguh dalam 

film “Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak” menggunakan analisis 

semiotika. 

Adegan Perempuan Tangguh 1 

 

Gambar 2  

Perempuan Tangguh Kukuh 

(Scene 15) 

Denotasi :  

- Visual  : Memperlihatkan dengan jelas wajah Marlina dimana     

                      dirinya sedang tengah tepatnya di depan pintu dapur dan  

                      terlihat mumi suaminya yang terdapat disudut ruangan.  

                      Pandangan Marlina tertuju pada satu titik dan  

                      mengkerutkan dahinya. Medium shot pilihan     

                      pengambilan gambar yang digunakan pada adegan ini. 

- Audio  : Dialog antara Markus dan Marlina yang sedang bercakap- 

                     cakap, Markus mengatakan “malam ini kau adalah  
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                    perempuan yang paling beruntung” dan Marlina  

                    mengatakan “sa perempuan paling sial sudah malam ini”. 

- Lighting  : Dari adegan ini terlihat lighting yang ditunjukkan adalah  

                    natural light, dimana cahaya natural yang sumber cahaya  

                    dalam satu frame atau adegan bersumber dari cahaya yang  

                    bersifat natural. Cahaya pada adegan ini didapatkan dari  

                    cahaya matahari yang masuk melewati jendela rumah dan  

                    menyinari wajah Marlina. Selain itu adapula cahaya yang  

                    lain didapur yan terlihat terang dibelakang Marlina duduk. 

- Wardrobe : Pakaian yang digunakan Marlina pada adegan ini adalah                           

                     kaos blus berwana biru tanpa dilengkapi accesories   

                     apapun. Rambut Marlina setengah tergerai. 

      Konotasi : 

Berdasarkan pemaknaan tahap denotatif di atas, diperoleh makna 

konotatif dari adegan tersebut. Pertama dimulai dari ekspresi yang 

diberikan Marlina ketika Markus mengatakan “malam ini kau adalah 

perempuan yang paling beruntung” Ia langsung mengerutkan dahinya dan 

tatapannya fokus ke satu titik. Secara psikologi menurut (Paul Ekman dan 

Wallace : 2011) orang-orang yang memberikan ekpresi seperti itu adalah 

orang-orang yang tidak terima dengan apa yang mereka lihat maupun yang 

mereka dengar3. Secara tidak langsung Marlina memperlihatkan ekspresi 

marah, terlihat dari alisnya. Alis marah sudut bagian dalam alis ditarik ke 

dalam, ketika sedang marah posisi alis akan diturunkan. Selain itu ketika 

sedang marah kelopak mata menegang dan mata terlihat menatap seperti 

menembus dan keras4. Seperti halnya dengan Marlina, ia memperlihatkan 

ekspresi tersebut pertanda bahwa ia tidak terima dengan apa yang 

dikatakan oleh Markus. Kedua, setelah ia memperlihatkan ekspresi 

tersebut ia mulai membalas kata-kata Markus, dimana ia mengatakan “sa 

perempuan paling sial sudah malam ini”. Secara verbal Marlina sangat 

                                                           
3 Wirawan sarwono, sarlito. 1989. Pengantar Umum Psikologi. Jakarta: PT. Bulan Bintang 
4 Masher, Riana. 2011. Emosi Anak Usia Dini dan Perkembangannya. Jakarta:Kencana 
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memperlihatkan bahwa dirinya tidak terima dan menolak apa yang 

diucapkan oleh Markus, dirinya sangat merasa menjadi perempuan paling 

sial ketika dirinya akan diperkosa oleh banyak laki-laki sekaligus dalam 

waktu semalam saja. Marlina mengutarakan kemarahan dan pembelaannya 

walaupun tidak secara langsung, melalui ekspresi dan perkataannya. Ia 

merasa bahwa dirinya tidak mudah untuk dipermainkan atau dijatuhkan 

harga dirinya. Marlina berusaha tetap tenang dalam menghadapi tingkah 

Markus dimulai dari perkataan hingga tingkahnya. 

Pada adegan ini lighting yang digunakan adalah natural light. 

Cahaya sinar matahari yang masuk melalui jendela dan menerangi Marlina 

khususnya wajahnya memberikan arti bahwa pada adegan ini 

memfokuskan setiap ekspresi wajah yang disampaikan oleh Marlina. 

Penonton diajak untuk melihat gerak-gerik setiap ekspresi wajah saat 

adegan ini, karena dibalik ekspresinya mengartikan pembelaan utnuk 

dirinya. Sehingga pengambilan gambar secara medium shot juga dipilih 

agar penonton memfokuskan matanya untuk melihat Marlina. 

Dibalik penggunakan pakaian Marlina, tentunya memberikan arti 

tersendiri. Pakaian yang berwarna biru berarti kesetiaan, ketenangan, 

sensitif dan bisa diandalkan. Menurut Leatrice Eisman, seorang konsultan 

warna dan penulis buku More Alive With Color, “Biru memiliki arti stabil 

karena itu adalah warna langit". Meski langit kelabu dan akan hujan, kita 

tahu di atas awan-awan itu warna langit tetaplah biru5. Dengan 

menggunakan pakaian tersebut Mouly Surya selaku sang sutradara ingin 

menyampaikan pesan bahwa marlina merupakan sosok perempuan yang 

tenang dan bisa diandalkan.  

Secara verbal sangat terlihat bahwa Marlina memberikan makna 

bahwa dirinya sukar dikalahkan, karena dirinya membantah apa yang 

dikatakan oleh Markus kepada dirinya. Tentunya apa yang dibantah oleh 

Marlina merupakan hal yang tidak benar, sehingga dirinya berani 

membantah dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Markus. Sama 

                                                           
5 https://nasional.kompas.com/read/2008/10/09/15551015/psikologi.dan.arti.warna 
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halnya seperti arti tangguh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah kukuh. Dengan ekspresi yang diberikan dan ditambah 

dengan apa yang dikatakan oleh Marlina menunjukkan bahwa dirinya 

bukan perempuan yang mudah terima begitu saja dengan keadaan yang 

ada, namun berani untuk membantah hal tersebut secara baik dengan tidak 

membalas secara fisik melainkan membalasnya secara verbal pula. 

Secara mitos yang berlaku di dalam masyarakat Sumba, konsep 

patriarki memang sangat kuat didalam kebudayaannya. Dalam setiap 

pengambilan keputusan penting dalam keluarga maupun kehidupan sosial 

laki-laki selalu menjadi penentunya. Konsep patriarki yang masih sangat 

kental di Sumba membuat perempuan selalu mengikuti apa yang dikatakan 

laki-laki dan tidak berani mengutarakan pendapatnya6. Usaha 

mempertahankan ruang hidup bukanlah tugas semata Kaum Laki-laki. 

Ketangguhan dan keperkasaan tidak menjadi alasan bagi kaum perempuan 

untuk tetap berlindung di balik laki-laki. Perempuan Sumba harus berani 

tampil menyuarakan ketidakadilan yang didapatkan. Ketidakadilan yang 

sengaja diciptakan para kapital dan pengusaha. Perampasan ruang hidup 

yang terus berlangsung dan akan terus berlangsung harus dihentikan oleh 

semua insan tak ketinggalan kaum perempuan Sumba. 

Pembelaan perempuan sumba juga sudah dilakukan oleh Aleta 

Baun. Sesuai yang dikutip dalam website jurnalperempuan.org perempuan 

tangguh dari timor dijelaskan bahwa Aleta Baun mendapatkan 

penghargaan bergengsi. Dan penghargaan tersebut diberikan kepada 

seseorang atau kelompok yang tanpa rasa takut melawan semua rintangan 

demi lingkungan dan komunitas mereka, khususnya untuk pembelaan 

perempuan sumba. Dengan keberanian yang dilakukan Aleta itulah, ia 

dinilai membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat Timor. 

 

                                                           
6 http://www.waingapu.com/2018/02/13/perempuan-sumba-harus-bangkit.html 
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Gambar 3 

Perempuan Tangguh dari Timor 

(Sumber: https://www.jurnalperempuan.org/perempuan-tangguh-dari-

timor.html) 

Dari film “Marlina Si Pembunuh dalam Empat babak”, Marlina 

ingin menunjukkan bahwa perempuan punya hak yang sama seperti laki-

laki khususnya dalam mengutarakan pendapatnya. Pada adegan ini 

Marlina memperlihatkan bahwa dirinya berani membantah Markus (laki-

laki) dalam mengutarakan pendapat dan pembelaan dirinya. Marlina 

menggambarkan sosok perempuan Sumba yang sukar dikalahkan, tanpa 

rasa takut melawan semua rintangan. Adegan ini membuktikan bahwa 

Marlina sosok perempuan tangguh yang ingin keluar dari mitos yang 

berlaku di daerah Sumba. 
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Adegan perempuan tangguh 2 

 

Gambar 4 

Perempuan Tangguh Kuat dan Kukuh 

(Scene 47) 

Denotasi :  

- Video : Setelah mengalami banyak hal yang terjadi dirumah  

                      Marlina, akhirnya ia memulai perjalanannya menuju  

                      kantor polisi untuk mencari pembelaan, menerangkan  

                      kebenaran dan menguak apa saja yang telah terjadi pada  

                      dirinya. Suasana yang panas tanpa adanya pepohonan   

                      yang rindang disekitar daerah tersebut dan matahari yang  

                      sangat terik serta tempat yang gersang mengiringi  

                      Marlina yang sedang berjalan di padang sabana yang luas  

                      sendirian sambil membawa tas, golok, serta potongan  

                      kepala Markus. Long shot merupakan pilihan  

                      pengambilan gambar yang digunakan  pada adegan ini.  

- Audio : Suara petikkan alat musik dan nada-nada pengiring serta  

                    hembusan angin.  

- Lighting : Dari adegan ini terlihat lighting yang ditunjukkan adalah  

                    natural light,  dimana cahaya natural yang sumber cahaya  

                    dalam satu frame atau adegan bersumber dari cahaya yang  
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                 bersifat natural. Cahaya matahari yang menjadi lighting  

                 pada adegan ini, terlihat terang dan terik mengiringi  

                 Marlina. 

- Wardrobe : Pakaian yang digunakan Marlina saat memulai  

                  perjalanannya adalah  kaos blus berwarna merah jambu,  

                  kain tenun, serta kalung yang menambah hiasan di  

                  pakaiannya. 

Konotasi : 

Berdasarkan pemaknaan tahap denotatif di atas, diperoleh makna 

konotatif dari adegan tersebut. Suasana yang panas dan matahari yang 

terik tidak mematahkan semangat Marlina untuk tetap memulai 

perjalanannya, dengan semangat ia berjalan sendirian di tengah padang 

sabana yang luas dengan membawa barang-barangnya dan tak lupa ia juga 

membawa potongan kepala Markus. Tanpa mengeluh dan terus berjalan 

dengan kondisi yang panas dan sendiri, hal itu membuktikan jika dirinya 

tetap berjuang ingin memperlihatkan kebenaran yang terjadi. Ditambah 

dengan pengambilan gambar secara long shot lebih menjelaskan bahwa 

Marlina memulai perjalanannya dari rumah hingga mencari transportasi 

yang akan mengantarkannya ke kantor polisi itu sendiri. Kesendirian 

Marlina tidak membuat dirinya patah semangat, bahkan dengan 

kesendiriannya Marlina semakin yakin dan bersemangat dalam mencari 

kebenaran. 

Pada adegan ini lighting yang digunakan adalah natural light. 

Cahaya matahari menyelimuti perjalanan Marlina, dan tidak membuat 

Marlina mengeluh karena cuaca yang panas. Pembuat film ingin 

memperlihatkan ketangguhan Marlina melalui cuaca yang panas dan 

matahari yang menyengat tubuhnya namun dirinya tetap berjuang. 

Dalam memulai perjalanannya, Marlina berangkat dengan 

menggunakan pakaian kaos blus berwarna merah jambu, kain tenun, serta 

kalung yang menambah hiasan di pakaiannya. Pemilihan pakaian 
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berwarna merah jambu tentunya ada arti dibalik itu. Warna merah jambu 

dipilih karena ingin menggambarkan sifat Marlina yang memiliki cinta, 

kasih sayang, kelembutan, feminin. Dibalik ketangguhan dan 

keberaniannya tentunya Marlina juga memiliki kelembutan dan kasih 

sayang yang ada dalam dirinya. Selain itu kain tenun juga digunakan 

sebagai bawahannya, dibalik penggunaan kain tenun ternyata ada pesan 

yang ingin disampaikan yaitu ingin memperlihatkan Marlina merupakan 

perempuan asli sumba, ia  ingin menunjukan bahwa Sumba memiliki kain 

khas sendiri. Marlina yang mencari kebenaran dan berani memulai hal 

baru bahkan menghadapi berbagai macam hal yang ada didepannya 

melalui ketangguhannya. 

Dengan kekuatan dan kekukuhan yang dilakukan Marlina, ia 

membuktikan jika dirinya adalah salah satu perempuan yang tangguh. 

Berbagai tekanan sudah ia rasakan ketika ia dirumah, dirinya sudah 

diperkosa dan digoda oleh 7 orang laki-laki bahkan ia memulai 

perjalanannya dengan kondisi alam yang panas namun dengan segala 

kekukuhannya ia tetap meyakinkan dirinya sendiri untuk pergi mencari 

kebenaran. Pada adegan ini Marlina dapat dikatakan sebagai perempuan 

tangguh karena ia membuktikan bahwa dirinya tetap kukuh dan kuat 

dalam menjalani segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Sesuai yang 

dikatakan KBBI ketangguhan merupakan kekuatan, keuletan, kekukuhan. 

Perempuan Timur salah satunya di daerah Sumba, memang 

memiliki fisik yang berbeda dengan perempuan yang lain. Secara mitos 

yang berlaku di wilayah sumba, masyarakat Sumba memiliki fisik yang 

kuat. Hal ini disebabkan karena letak geografis yang mengakibatkan 

orang-orang di Sumba harus banyak melakukan aktifitasnya tidak 

bergantung pada orang lain dan itu telah diterapkan sejak dini. Contohnya 

jika ingin menuju ke tempat yang jauh, mereka harus berjalan karena 

transportasi jarang ditemukan. Selain itu juga mereka dari kecil diajarkan 

untuk bekerja di ladang dan harus membawa hasil berkebunnya dengan 

kekuatan tangan mereka tanpa dibantu alat apapun. Hal itu yang membuat 
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orang Timur khususnya perempuan Sumba menjadi pribadi yang 

mempunyai fisik kuat. 

Seperti halnya mitos yang ada memang masyarakat Sumba sudah 

terbiasa dengan berjalan jauh dan membentuk pribadi yang tangguh. Dan 

ketangguhan masyarakat sumba disampaikan oleh sosok Marlina pada film 

ini. 

       

Gambar 5 

                    Masyarakat Sumba Jalan Jauh Tanpa Alas Kaki 

(Sumber: https://finance.detik.com/sosok/d-2880802/ke-pelosok-sumba-

menteri-esdm-lihat-anak-sekolah-jalan-tanpa-sepatu-puluhan-km) 

Pada adegan ini Marlina menunjukkan bahwa dirinya memulai 

perjalanannya dengan berjakan kaki dari rumah hingga jalan besar, hal 

menggambarkan bahwa masyarakat Sumba khususnya dalam film ini 

Marlina memang perempuan Sumba mempunyai pribadi yang kuat dan 

kukuh. 
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Adegan perempuan tangguh 3 

 

Gambar 6 

Perempuan Tangguh Mandiri 

(Scene 71) 

Denotasi :  

- Visual : Lika-liku perjalanan Marlina mulai terlihat satu-persatu.  

                   Dimulai dari yang awalnya ia tidak diperbolehkan naik  

                   transportasi yang ada dikarenakan dirinya membawa  

                   potongan kepala seseorang, kemudian banyak orang-orang  

                   yang bertanya mengapa dirinya membawa potongan kepala  

                   seseorang, kemudian diperjalanan ia bertemu dengan Frans  

                   dan temannya,  hingga dirinya ditinggal kendaraan  

                   transportasi yang ada. Dari situlah Marlina kembali dengan  

                   menaiki seekor kuda. Marlina berjalan menunggangi kuda      

                  ditengah teriknya matahari dan luasnya padang sabana yang  

                  gersang. Rumput yang kering dan suasana yang sepi  

                  mengiringi perjalanannya, namun dengan suasana yang  

                  panas langit biru juga ikut mengiringi digunakan pada  

                  adegan ini. 

- Lighting : Dari adegan ini terlihat lighting yang ditunjukkan adalah  

                   natural light, dimana cahaya natural yang sumber cahaya  

                   dalam satu frame atau adegan bersumber dari cahaya yang  
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                 bersifat natural. Cahaya matahari yang menjadi lighting  

                 pada adegan ini, terlihat terang dan terik mengiringi  

                 Marlina. 

- Wardrobe : Kuda sebagai alat transportasi Marlina 

Konotasi : 

Berdasarkan pemaknaan tahap denotatif di atas, diperoleh makna 

konotatif dari adegan tersebut. Segala bentuk cobaan yang dirasakan 

Marlina tidak membuat Marlina menyerah, karena dirinya selalu bertekad 

untuk beridri tegak dan gigih pantang menyerah. Dirinya tetap teguh 

melanjutkan perjalanannya walaupun ia harus menunggangi kuda agar 

sampai ditempat tujuannya. Cuaca yang terlihat panas, namun awan yang 

terlihat biru muda memberi arti ketenangan dan suasana yang mendukung 

perjalanan Marlina. Selain itu kuda juga dipilih sebagai alat transportasi 

yang dipilih untuk mengantarkan perjalanan Marlina. Pemilihan hewan 

kuda sebagai alat transportasinya karena kuda bagi orang Sumba 

merupakan alat transportasi penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama 

bagi masyarakat pedesaan terpencil, jauh dari jangkauan transportasi 

umum dan yang bermedan sulit dicapai seperti mobil atau kendaraan lain. 

Praktisi budaya Sumba, Pater Robert Ramone, CSsR menyebut orang 

Sumba dan kuda ibarat sisi mata uang yang tak dapat dilepas pisahkan. Ia 

mengatakan, kuda juga menjadi simbol kesetiaan yang diungkapkan dalam 

syair adat orang Sumba dan disandingkan dengan kesetiaan seekor anjing 

kepada tuannya, "ndara ole urra, bangga ole ndewa" (kuda yang segaris 

tangan dan anjing yang sejiwa dengan pemiliknya)7. Pada masyarakat 

sumba, kuda bukan sekadar tunggangan. Kuda merupakan turangga, 

kendaraan hidup yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan pribadi orang 

Sumba. Kuda merupakan hewan yang kuat dan disakralkan di sumba, 

pemilihan kuda dalam film ini dimaksudkan untuk memperlihatkan 

kekuatan Marlina yang sama kuatnya seperti kuda, namun selain itu 

                                                           
7 http://kupang.tribunnews.com/2017/07/03/pater-robert-ramone-bagi-orang-sumba-kuda-
adalah-simbol-kesetiaan 
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dengan menggunakan hewan kuda di pembuat film juga ingin memberi 

tahu bahwa kuda adalah satu hewan yang sangat di sakralkan pada 

masyarakat sumba. 

Pengambilan gambar secara long shot juga memberikan pesan jika 

Marlina melakukan perjalanannya sendiri hanya ditemani seekor kuda 

setelah ia mulai merasakan beberapa hambatan yang ada, namun hal itu 

tetap tidak mematahkan semangat dan keinginannya. Hal ini juga 

merupakan salah satu ketangguhan yang ditujukkan marlina pada adegan 

ini dan pengambilan gambar long shot. 

Sendiri di padang sabana yang luas dengan ditemani seekor kuda 

membuat Marlina semakin memiliki tekad yang lebih dalam 

menyelesaikan permasalahan hidupnya. Tangguh memiliki arti bertekad 

untuk beridri tegak dan gigih pantang menyerah, dan hal ini tentunya 

terbukti dengan apa yang telah dilakukan Marlina hingga ia harus memilih 

kuda sebagai alat transportasinya dan tetap melanjutkan perjalanannya. 

Wanita yang berhasil tak mengandalkan keberuntungan dalam 

hidup, ia mengambil kesempatan dan mengambil risiko. Membuat 

keputusan yang tak mudah justru menguatkannya. Dan dari sinilah ia 

mengasah ketahanan mental dan menjadikannya makin tangguh, itulah 

faktor dari kemandirian seorang perempuan8. Secara mitos yang berlaku di 

masyarakat Sumba, Prinsip orang Sumba adalah hidup mandiri dan saling 

membantu orang lain. Hal tersebut sudah berlaku secara turun-temurun 

dari nenek moyang9. Kemandirian perempuan Sumba sudah tertanam dari 

mereka kecil, karena pada dasarnya perempuan Sumba sudah diajarkan 

untuk bekerja keras sendiri diladang, sehingga hal itu membuat pribadi 

perempuan Sumba yang mandiri dan memiliki tekad yang tinggi. 

                                                           
8 https://www.vemale.com/love/109678-5-tanda-kamu-adalah-wanita-kuat-tangguh-dan-
mandiri-di-era-ini.html 
9 https://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html 
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Terdapat artikel yang mengatakan bahwa perempuan Timor harus 

mandiri dan berkualitas, hal tersebut dibuktikan oleh sosok Marlina 

sebagai perempuan Timur khususnya Sumba. 

 

Gambar 7 

Perempuan NTT Harus Mandiri 

(Sumber: http://radarmalaka.com/perempuan-ntt-harus-mandiri-

berkualitas-dan-jadi-lokomotif-perubahan) 

 Pada adegan ini Marlina menunjukkan karakteristik perempuan 

Sumba yang mandiri dan memiliki tekad yang tinggi dan mandiri. Pada 

film dan mitos yang berlaku sangat selaras dengan apa yang diperankan 

Marlina pada adegan ini. Sehingga ketangguhan yang ditunjukkan Marlina 

juga secara langsung menggambarkan karakterisktik asli perempuan 

Sumba. 
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Adegan perempuan tangguh 4 

 

Gambar 8 

Perempuan Tangguh Kuat akan Pendirian 

(Scene 71) 

Denotasi :  

- Visual : Marlina sedang menunggangi kudanya dan melakukan  

                  perjalanannya menuju kantor polisi, ditengah perjalanannya  

                  lewatlah sebuah truk yang membawa banyak penumpang.  

                  Truk tersebut melewati Marlina  dan menghiraukannya  

                  bahkan terus melaju hingga tanah dan debu berterbangan di  

                  sekitar Marlina sehingga menutupi jalan yang akan dilewati  

                  olehnya. Namun Marlina tetap melanjutkan perjalanannya  

                  dengan menunggangi kudanya, saat debu berterbangan di  

                  hadapannya ia hanya menundukkan kepalanya dan tidak  

                  melihat kearah truk tersebut. Medium shot merupakan  

                  pilihan pengambilan gambar yang digunakan. 

- Audio : Suara mobil berjalan, suara musik dalam mobil (lagu),  

                   suara hewan kuda, suara langkah kuda, dan backsound. 

- Lighting : Dari adegan ini terlihat lighting yang ditunjukkan adalah  

                   dimana cahaya natural yang sumber cahaya dalam satu  

                   frame atau adegan bersumber dari cahaya yang bersifat  
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                    natural. Cahaya matahari yang menjadi lighting pada  

                    adegan ini, terlihat terang dan terik mengiringi Marlina. 

- Wardrobe : Pakaian yang digunakan Marlina saat memulai  

                    perjalanannya adalah kaos blus berwarna merah jambu,  

                   kain tenun, menambah hiasan di pakaiannya. Kuda sebagai  

                   alat transportasi, truk sebagai alat transportasi lainnya. 

Konotasi : 

Berdasarkan pemaknaan tahap denotatif di atas, diperoleh makna 

konotatif dari adegan tersebut. Kuda yang ditungganginya terus menemani 

perjalanan Marlina hingga menuju tempat tujuannya, ditengah-tengah 

perjalanan ia dilewati oleh sebuah truk transportasi yang membawa 

banyak penumpang. Namun tidak mengurungkan semangat Marlina untuk 

berhenti dan berpindah untuk naik truk tersebut agar cepat sampai 

ditujuannya. Disaat truk tersebut melaju dengan cepat dan melewati 

dirinya, Marlina tidak menghiraukan bahkan dirinya terkena tanah dan 

debu yang berterbangan. Padahal jika ada debu yang masuk ke dalam mata 

maka mata kita akan terasa perih dan sakit, tapi yang terlihat adalah 

Marlina hanya diam dan memberikkan gerakan tubuh menundukkan 

kepalanya karena terkena debu yang ada. Marlina pun tidak melontarkan 

kata-kata kasar atau marah-marah kepada supir truk, dia hanya diam dan 

tetap melanjutkan perjalanan. 

Pengambilan gambar secara medium shot tentunya terdapat makna 

dibalik itu. Truk yang terlihat jelas yang melaju dan debu-debu yang 

terlihat berterbangan dihadapan Marlina memberikan maksud bahwa 

Marlina tetap tabah dan tahan dengan segala kondisi yang ia rasakan. 

Tentunya sinar matahari yang panas dan terik juga tetap mengiringi 

Marlina hingga saat ini. Dibalik pengambilan gambar secara medium shot, 

Yunus Pasolang ingin menyampaikan pesan tentang ketangguhan Marlina 

pada adegan ini. Debu yang bertaburan dan menghalangi perjalanannya 

tidak membuat dirinya mengeluh dan mengeluarkan amarahnya pada 
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orang-orang yang ada dalam truk tersebut. Marlina tetap tenang dan 

melanjutkan perjalanannya. 

Audio yang ada pada adegan ini adalah Suara mobil berjalan, suara 

musik dalam mobil (lagu). Suara mobil yang berjalan terdengar jelas itu 

membuktikan bahwa kecepatan yang ada pada mobil tersebut cukup 

tinggi, serta suara musik yang kecang ada dalam mobil tersebut 

menandakan supir truk dan para penumpang sangat menikmati perjalanan 

mereka yang berlaju dengan cepat diiring oleh musik yang kencang pula. 

Dari hal itu dapat disimpulkan jika debu yang berterbangan akan banyak 

karena laju mobil yang cepat terlihat dari suara mobil yang berjalan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Marlina bisa 

dikatakan sebagai perempuan tangguh karena dirinya kuat akan pendirian, 

tabah dan tahan. Dia tetap tabah dengan apa yang dilakukan supir truk 

tersebut sehingga debu-debu yang ada mengotori dirinya, bahkan Marlina 

tidak mengejar truk tersebut dan tidak memarahinya. Dari segala sesuatu 

yang ia rasakan dari awal hingga saat ini, ia tetap bertahan dan tenang dan 

berusaha mencari kebenaran yang telah terjadi pada dirinya. Selain itu ia 

juga kuat akan pendirianya untuk tetap menunggai kuda sebagai alat 

tarnsportasinya, walaupun ada transportasi yang akan mengantarkannya 

lebih cepat sampai tujuan namun ia menghiraukan itu. 

Secara mitos yang berlaku di masyarakat, perempuan Sumba 

memiliki pribadi yang sabar dan kuat. Hal ini terbentuk dari mereka kecil 

hingga membuat hal itu berlaku terus menurus hingga dewasa bahkan akan 

menurun ke penerus mereka selanjutnya. Mitos yang berlaku inilah 

kemudian di kemas dan ditunjukkan melalui film “Marlina Si Pembunuh 

dalam Empat Babak”. Menghadapi segala sesuatau yang ada sudah 

menjadi hal yang biasa pagi masyarakat Sumba dalam melakukan setiap 

perjalanan hidupnya. 

Hal ini juga diperkuat dengan sosok Mina si perempuan perkasa 

dari Sumba yang ingin menunjukkan bahwa perempuan Sumba tidak 
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hanya dapat bekerja di dapur bahkan dirumah saja. Mina menunjukkan 

bahwa perempuan Sumba memiliki pribadi yang kuat dalam menghadapi 

segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya, dan dapat bangkit dari 

keterpurukan.  

 

Gambar 9 

Mama Mina Perempuan Perkasa 

(Sumber: http://sinarharapan.net/2016/03/mama-mina-perempuan-perkasa-

dari-tanah-sumba/) 

Tak beda jauh dengan adegan ini, Marlina menunjukkan dengan 

sabar, tabah dan kuatnya dirinya tetap melanjutkan perjalanannya 

walaupun ada saja hal-hal yang ia rasakan. 
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Adegan perempuan tangguh 5 

 

Gambar 10 

Perempuan Tangguh Kuat dan Kukuh 

(Scene 93) 

Denotasi : 

- Visual : Setelah melalui perjalanan panjang akhirnya Novi tiba dan  

                   datang menghampiri suaminya Umbu ditempat Umbu  

                   bekerja, namun tak lama setelah itu terjadi percekcokan  

                   antara dirinya dan suaminya. Saat percekcokan terjadi  

                  Umbu sang suami dengan kasarnya menampar Novi hingga  

                   jatuh tersungkur dihadapannya, Novi terjatuh cukup  

                   kencang dengan kondisi dirinya sedang hamil tua. Novi  

                   terjatuh di tanah yang kering dan suasana yang terik tanpa  

                   adanya pohon-pohon yang rindang. Kaki Novi bersentuhan  

                   langsung dengan tanah yang panas. Medium shot  

                   merupakan  pilihan pengambilan gambar yang digunakan  

                   pada adegan ini. 

- Audio : Suara mobil, suara hembusan angin, dialog antara Novi  

                    dengan Umbu, dan suara tamparan. Umbu :“sa capek cari  

                    uang Novi, ko tidak tau jika kau nafsa. Pikir kau tidur  

                    dengan orang lain”. Novi   :“ko masih pikir begitu? Ko  

                    masih percaya Umbu? Jangan bodoh Umbu”.  Umbu :“ko  
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               berani he? Berani ko?”. Novi  :“he Umbu sumpah demi  

               Tuhan sa tidak tidur dengan laki-laki lain”. Umbu :“kalo  

               begitu ko kasih lahir tu anak sekarang. Sekarang!”. Novi: 

              “bodoh, mati kau” 

- Lighting : Dari adegan ini terlihat lighting yang ditunjukkan adalah  

                  natural light, frame atau adegan bersumber dari cahaya  

                  yang bersifat natural. Cahaya matahari yang menjadi  

                  lighting pada adegan ini. 

- Wardrobe : Pakaian Novi yang berwarna-warni seperti daster dengan  

                   corak batik, menggunakan jaket berwarna biru dan  

                   bersepatu. Sedangkan Umbu menggunakan baju berwarna  

                   biru dan celana jeans pendek dan sandal. Terdapat juga 1  

                   buah motor dan bambu-bambu berbentuk meja dan kursi  

                   yang ada disekitar mereka. 

Konotasi : 

Berdasarkan pemaknaan tahap denotatif di atas, diperoleh makna 

konotatif dari adegan tersebut. Percekcokan dimulai antara Novi dan sang 

suami yaitu Umbu. Novi ingin membenarkan semua yang terjadi agar 

Umbu tidak percaya dengan kata-kata Frans, namun yang terjadi bukannya 

Umbu percaya dengan Novi melainkan ia malah bertindak kasar dengan 

istrinya. Pertama secara visual, Novi juga dapat dikatakan sebagai 

perempuan tangguh karena terlihat pada adegan ini Novi ditampar dengan 

kencangnya oleh Umbu hingga ia jatuh tersungkur. Dengan kondisi Novi 

yang sedang hamil tua ia masih tetap mampu berdiri dan tidak terlihat 

kesakitan ataupun lemah. Secara kedokteran Terjatuh saat hamil tentu 

berbahaya baik bagi ibu maupun bagi janin. Posisi saat terjatuh tentu 

sangat mempengaruhi tingkat keseriusan bahaya yang ibu maupun janin 

dapat10. Beberapa kali sempat terlibat perkelahian yang membuatnya 

terjatuh, namun kondisinya tak masalah. Hal itu mungkin karena sang 

sutradara ingin menggambarkan wanita Sumba yang berfisik sangat kuat. 

                                                           
10 https://hamil.co.id/kehamilan/kesehatan-bumil/jatuh-pada-saat-hamil 
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Yang kedua secara verbal, dalam percekcokkannya dengan Umbu, Umbu 

mengatakan “sa capek cari uang Novi, ko tidak tau jika kau nafsa. Pikir 

kau tidur dengan orang lain” dan dengan lantangnya Novi menjawab “ko 

masih pikir begitu? Ko masih percaya Umbu? Jangan bodoh umbu”. 

Dengan jawaban Novi yang seperti itu membuktikan bahwa ia adalah 

perempuan yang sukar dikalahkan ketika memang apa yang ia lakukan 

benar. Novi tetap berjuang membenarkan apa yang terjadi dan membantah 

apa yang dikatakan Umbu. Bukan berarti Novi merupakan perempuan 

yang suka membantah namun sosok Novi ingin menggambarkan bahwa ia 

adalah perempuan yang membela kebenaran tanpa menyerah.  

Secara visual dan verbal terlihat jelas bahwa Novi juga bisa 

dikatakan sebagai perempuan tangguh seperti sosok Marlina. Kekuatan 

Novi dengan kondisinya yang sedang hamil tua dan dengan segala 

masalah yang menimpanya ia masih tetap berjuang demi kebenaran yang 

ada. Dari awal kemunculan Novi hingga perkelahian dengan suaminya 

Novi menggambarkan pribadi yang tangguh dan tidak mengeluh. 

Pengambilan gambar secara medium shot juga dimaksudkan untuk 

memperlihatkan dengan jelas dan tidak terlalu jauh tentang situasi yang 

ada. Adegan jatuhnya Novi dan percekcokkan antara pasangan suami istri 

ini. Penonton diajak juga untuk merasakan bagaimana kondisi tubuh Novi 

yang sedang hamil dan terjatuh cukung kencang ke tanah. Pengambilan 

gambar secara medium juga menambah penjelasan bahwa Novi memiliki 

sifat yang tangguh. Selain itu lighting natural yaitu sinar matahari juga 

mendampingi perkelahian mereka, saat Novi terjatuh ke tanah ia tidak 

dengan cepatnya bangkit dan membersihkan badan. Novi cukup lama jatuh 

tersungkur dan ia tidak memperlihatkan ekspresi kepanasan saat ia jatuh 

ke tanah, secara tidak langsung itu juga memberikan arti bahwa Novi 

pribadi yang kuat. 

Secara verbal sangat terlihat bahwa Novi memberikan makna 

bahwa dirinya sukar dikalahkan, karena dirinya membantah apa yang 

dikatakan oleh Umbu kepada dirinya. Tentunya apa yang dibantah oleh 
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Novi merupakan hal yang tidak benar, sehingga dirinya berani membantah 

dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Markus. Sama halnya seperti 

arti tangguh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

kukuh. Selain kukuh, Novi juga bisa dikatakan sebagai perempuan 

tangguh karena kekuatannya. Kuat secara fisik dan kuat saat dirinya adu 

mulut dan ditampar sampai jatuh tersungkur hingga dirinya dapat bangkit 

lagi tanpa mengeluh kesakitan padahal dirinya sedang hamil tua. 

Perempuan Timur salah satunya di daerah Sumba, memang 

memiliki fisik yang berbeda dengan perempuan yang lain. Secara mitos 

yang berlaku di wilayah sumba, perempuan Sumba memiliki fisik yang 

kuat. Hal ini disebabkan aktivitas keseharian dan lingkungan hidup. Selain 

itu letak geografis yang mengakibatkan orang-orang di Sumba harus 

banyak melakukan aktifitasnya tidak bergantung pada orang lain. 

Contohnya jika ingin menuju ke tempat yang jauh, mereka harus berjalan 

karena transportasi jarang ditemukan. Selain itu juga mereka dari kecil 

diajarkan untuk bekerja di ladang dan harus membawa hasil berkebunnya 

dengan kekuatan tangan mereka tanpa dibantu alat apapun. Hal itu yang 

membuat orang Timur khususnya perempuan Sumba menjadi pribadi yang 

mempunyai fisik kuat. 

Pada dasarnya perempuan yang sedang hamil tua dan jatuh 

terbanting akan menyebabkan gangguan janin bahkan untuk dirinya 

sendiri. Roger W Harms, MD, seorang dokter obgin dari Rochester, 

Minnesota mengungkapkan lima tanda bahaya saat Ibu hamil jatuh yang 

bisa mengancam janin. Tanda-tanda tersebut antara lain, menyebabkan 

rasa sakit, pendarahan atau menyerang langsung ke perut, merasa nyeri di 

bagian perut, rahim atau panggul, mengalami kontraksi rahim, adanya 

penurunan gerakan janin11. 

Pada adegan ini Novi menunjukkan bahwa dirinya adalah 

perempuan Sumba yang sangat kuat. Walaupun seacra kedokteran 

                                                           
11 http://nakita.grid.id/read/0211977/ibu-hamil-jatuh-waspada-5-tanda-bahaya-yang-bisa-
mengancam-janin?page=all 
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mengatakan akan membahayakan janin dan dirinya, namun dengan 

kondisi hamil tua ia jatuh karena tamparan sang suami, namun kondisinya 

dan bayi dalam kandungannya tetap baik-baik saja.  

Adegan perempuan tangguh 6 

 

Gambar 11 

Perempuan Tangguh Kuat 

(Scene 103) 

Denotasi :  

- Visual : Novi berada di dapur rumah Marlina ingin  

                    mempersiapkan makan malam untuk Frans. Saat ingin  

                    memulai memasak dengan kondisi sedang duduk di depan  

                    perapian dan panci tempat ia memasak, Novi merasa  

                    mulai ada kontraksi didalam perutnya. Dengan ekspresi  

                    menahan rasa sakit yang ada, Novi tetap duduk dengan  

                    kondisi meringis kesakitan dan tangannya mengepal.  

                    Terlihat pula keringat yang mulai keluar dari wajah dan  

                     tubuhnya karena ia menahan rasa sakitnya itu. Medium  

                     shot merupakan pilihan pengambilan gambar yang  

                     digunakan. 

- Audio : Suara Frans bernyanyi, suara Marlina berteriak-teriak,  

                     suara hembusan nafas Novi, suara tangisan Marlina, dan  

                     suara percikan api. 
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- Lighting : Dari adegan ini terlihat lighting yang ditunjukkan adalah  

                    Pictorial Light/Arificial Light dimana cahaya yang bersifat  

                    artistik atau ciptaan dibentuk sesuai kebutuhan artistik,  

                    mood sebuah adegan atau scene. Dalam adegan ini cahaya  

                    dan dibentuk dari api yang digunakan Novi untuk  

                    memasak. Dan api tersebut terletak didepannya. Wajah  

                    Novi menjadi lenih jelas karena cahaya dari api tersebut. 

- Wardrobe :  Api yang menyala, pakaian yang digunakan Novi adalah  

                     bluse berwarna biru dan accesories kalung. 

Konotasi : 

Berdasarkan pemaknaan tahap denotatif di atas, diperoleh makna 

konotatif dari adegan tersebut. Setelah melalui perjalanan panjang 

akhirnya tibalah Novi dirumah Marlina bersama Frans dan tentunya 

Marlina. Frans menyuruh Novi untuk mempersiapkan makan malam 

untuknya, saat sedang di dapur ingin mempersiapkan ternyata Novi 

mengalami kontraksi tiba-tiba pada kandungannya. Pada adegan ini Novi 

bisa dikatakan sebagai perempuan tangguh. Pertama, secara kedokteran 

kontraksi yang dialami bumil terasa makin sering, makin lama waktunya, 

dan makin kuat terasa, diserta mulas atau nyeri seperti kram perut12. Novi 

berusaha menenangkan dirinya saat ia rasakan kontraksi. Dan saat ia 

merasakan kontraksi itu ia mehana rasa sakit dan tetap melanjutkan dan 

melakukan kegiatan memasak. Yang kedua ekspresi yang ditunjukkan 

oleh Novi adalah ekspresi kesakitan. Alis yang ditarik kedalam, dahi yang 

dikerutkan, dan mulut yang ditarik hingga gigi terlihat meringis kesakitan 

menunjukkan memang Novi merasakan kesakitan karena kontraksi 

perutnya. Ditambah keringat yang mengalir terlihat dilehernya 

menggambarkan bahwa Novi sangat merasakan kesakitan. Namun dengan 

apa yang dirasakan Novi ia tetap menahan itu dan terus melanjutkan apa 

yang ia lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Novi memiliki kekuatan dan 

                                                           
12 https://lifestyle.kompas.com/read/2012/05/05/06342141/3.Tanda.Persalinan.Sudah.Dekat 
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tekad yang tinggi. Ia tidak mudah putus asa dan mengeluh ketika ia 

merasakan kesakitan.  

Secara verbal terdengar suara hembusan nafas Novi yang menahan 

kontraksi perutnya. Novi menarik panjang nafasnya menandakan bahwa ia 

berusaha menenangkan diri agar tetap stabil. Verbal yang dilakukan Novi 

mendukung dengan visual yang ada pada adegan ini, nafas yang terdengar 

menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang kuat.  

Pengambilan gambar secara medium shot juga dimaksudkan untuk 

memperlihatkan dengan jelas apa yang dilakukan Novi terutama pada 

bagian ekspresi ia menahan sakit. Pengambilan gambar tentunya 

mendukung pesan yang akan disampaikan. Selain pengambilan secara 

medium shot, lighting yang digunakan Arificial Light dimana cahaya yang 

bersifat artistik atau ciptaan dibentuk sesuai kebutuhan artistik. Dalam 

adegan ini cahaya dan dibentuk dari api yang digunakan Novi untuk 

memasak. Dan api tersebut terletak didepannya. Wajah Novi menjadi lebih 

jelas karena cahaya dari api tersebut. Namun setelah kesakitan yang 

dirasakan Novi, lighting juga memperjelas ekspresi Novi yang kuat dan 

tegar. 

Tentunya dibalik penggunaan pakaian yang digunakan Novi 

tersirat makna dibalik itu. Warna biru berarti kesetiaan, ketenangan, 

sensitif dan bisa diandalkan. "Biru memiliki arti stabil karena itu adalah 

warna langit," kata Eisman. Meski langit kelabu dan akan hujan, kita tahu 

di atas awan-awan itu warna langit tetaplah biru13. Novi memiliki sifat 

yang sensitif namun dirinya juga bisa diandalkan. Makna dan arti 

penggunaan baju berwarna biru dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa 

Novi adalah perempuan yang tangguh karena salah satu arti tangguh 

adalah bisa diandalkan sama seperti arti warna biru. 

Dimulai dari adegan yang dilakukan Novi secara verbal maupun 

non verbal hingga pemilihan warna baju biru dimaksudkan untuk 

                                                           
13 https://nasional.kompas.com/read/2008/10/09/15551015/psikologi.dan.arti.warna 
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menjelaskan bahwa Novi adalah perempuan yang tangguh. Seperti yang 

diparakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mengatakkan 

tangguh memiliki arti kuat; andal, kuat akan pendirian, tabah dan tahan 

(menderita dsb), kukuh. Novi kuat dan tahan dalam menahan rasa sakit 

yang ia rasakan. Sehingga dari situlah Novi bisa dikatakkan sebagai 

perempuang yang tangguh dalam film ini.  

Perempuan Timur salah satunya di daerah Sumba, memang 

memiliki fisik yang berbeda dengan perempuan yang lain. Secara mitos 

yang berlaku di wilayah sumba, perempuan Sumba memiliki fisik yang 

kuat. Hal ini disebabkan aktivitas keseharian dan lingkungan hidup. Selain 

itu letak geografis yang mengakibatkan orang-orang di Sumba harus 

banyak melakukan aktifitasnya tidak bergantung pada orang lain. 

Contohnya jika ingin menuju ke tempat yang jauh, mereka harus berjalan 

karena transportasi jarang ditemukan. Selain itu juga mereka dari kecil 

diajarkan untuk bekerja di ladang dan harus membawa hasil berkebunnya 

dengan kekuatan tangan mereka tanpa dibantu alat apapun. Hal itu yang 

membuat orang Timur khususnya perempuan Sumba menjadi pribadi yang 

mempunyai fisik kuat. 

Adegan ini memperlihatkan kekuatan Novi saat dirinya menahan 

rasa kontraksi yang ada diperutnya. Ia tetap melakukan aktivitasnya 

walaupun rasa sakit yang ia rasakan. Hal ini menunjukkan bahwa film ini 

selaras dengan mitos yang berlaku teruntuk cerita perempuan tangguh 

yang dimainkan oleh Novi. 
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Adegan perempuan tangguh 7 

 

Gambar 12 

Perempuan Tangguh dapat Diandalkan 

(Scene 105) 

Denotasi : 

- Visual : Di suatu ruang tepatnya di kamar dimana Marlina  

                      diperkosa oleh Frans, Novi merasa kesakitan dan tak  

                      tahan lagi menahan dirinya  ingin melahirkan. Disitu  

                      Marlina membantu proses persalinan Novi. Dengan  

                      kondisi dibawah lantai Novi membuka kedua kakinya  

                      dan dengan perlahan Marliina membantu mengeluarkan  

                      anak Novi dari rahimnya. Disitu juga terlihat dari jauh  

                      mumi suami Marlina yang terletak disudut ruang tengah  

                      rumah Marlina. Novi juga memperlihatkan ekspresi  

                      kesakitan dengan prooses persalinannya. Medium shot  

                      merupakan pilihan pengambilan gambar yang  digunakan  

                      pada adegan ini. 

Konotasi : 

Berdasarkan pemaknaan tahap denotatif di atas, diperoleh makna 

konotatif dari adegan tersebut. Adegan terakhir dalam film ini adalah 

adegan dimana Novi melahirkan anaknya yang ada dalam kandungannya, 

Novi melahirkan di bawah tepatnya dilantai dan dibantu oleh Marlina. 
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Pada adegan ini terlihat Novi sangat berjuang dalam proses persalinannya, 

secara tidak langsung peran Novi ingin  menggambarkan jika seorang 

perempuan yang melahirkan bisa dikatakan sebagai perempuan tangguh 

karena ia telah mengandung selama 9 bulan 1 nyawa manusia dan 

berusaha melahirkan dengan sekuat tenaga agar sang anak bisa lahir ke 

dunia.  Secara ekpresi yang diperlihatkan Novi, iya sangat merasakan 

kesakitan dan selalu tetap berusaha dengan kuatnya melahirkan sang anak. 

Di lain sisi Marlina juga memberikan semangat kepada Novi untuk proses 

persalinannya. Terlihat pula dalam adegan ini Novi melahirkan hanya 

disebuah kamar, itupun ia tidak berada di kasur melainkan di lantai ruang 

tempat tidur. Proses melahirkan yang jarang terlihat dan dilakukan banyak 

perempuan yang melahirkan di bawah lantai dan hanya dibantu oleh 

seorang teman. Kesederhanaan dan uniknya proses melahirkan ini 

menunjukkan bahwa Novi dan Marlina adalah perempuan yang tangguh, 

karena mereka bisa mengatasi segala permasalahan dan menjalankan tiap 

apa yang mereka lakukan serta tidak bergantung pada orang lain. 

Pengambilan gambar secara medium shot juga dimaksudkan untuk 

memperlihatkan dengan jelas apa yang dilakukan dan dirasakan Novi 

terutama pada bagian ekspresi ia menahan sakit, dan Marlina berusaha 

membantunya. Pengambilan gambar mendukung pesan yang akan 

disampaikan. Selain pengambilan secara medium shot, lighting yang 

digunakan Arificial Light dimana cahaya yang bersifat artistik atau ciptaan 

dibentuk sesuai kebutuhan artistik. Dalam adegan ini cahaya dan dibentuk 

dari lampu di dalam kamar. Cahaya yang terlihat tidak terlalu terang 

(remang-remang) mengiringi proses kelahiran anak Novi. Cahaya yang 

tidak terlalu cerah menggambarkan suasana yang tenang dan dingin. 

Dimulai dari adegan yang dilakukan Novi secara verbal maupun 

non verbal dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa Novi dan Marlina 

adalah perempuan yang tangguh. Seperti yang dipaparkan oleh Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mengatakan tangguh memiliki arti 

kuat; andal, kuat akan pendirian, tabah dan tahan (menderita dsb), kukuh. 
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Novi kuat dan tahan dalam menahan rasa sakit yang ia rasakan dalam 

proses melahirkan seorang anak yang ada dalam kandungannya, 

sedangkan Marlina adalah sosok perempuan yang dapat diandalkan karena 

ia membantu dan terus memberikan semangat maupun arahan kepada 

Novi saat proses melahirkan sang buah hati. Mereka adalah 2 perempuan 

yang saling membantu dan selalu berusaha pantang menyerah dalam 

menjalani hidup mereka. 

Mitos yang berlaku di Sumba adalah ciri khas orang Sumba yang 

mau membantu sesama manusia, menjadi daya pikat bagi semua orang 

untuk menerima kehadiran orang Sumba dijadikan sebagai saudara di 

tengah-tengah masyarakat dan negara. Kesan negatif orang Sumba adalah 

hal yang paling ingin diketahui bagi mereka yang saat ini sedang bersama 

atau baru berteman dengan suku Sumba. Prinsip orang Sumba adalah 

hidup mandiri dan saling membantu orang lain14. 

Orang-orang Indonesia timur sudah terbiasa hidup berdampingan. 

Mereka suka bergotong-royong dan saling membantu. Mau berhadapan 

dengan orang dari suku atau latar belakang apa pun mereka akan 

menanggapi dengan baik dan tak akan mengkotak-kotakkan pergaulan 

berdasarkan perbedaan15. Mau membantu sesama, itulah yang ditunjukkan 

dari Marlina untuk memberi tahu bahwa karakteristik asli perempuan 

Sumba. Mitos yang berlaku di masyarakat tentu selaras dengan 

penggambaran sosok Marlina di film “Marlina Si Pembunuh dalam Empat 

Babak”. 

 

 

 

                                                           
14 http://www.waingapu.com/2018/02/13/perempuan-sumba-harus-bangkit.html 

15 http://www.netralnews.com/news/rsn/read/114633/inilah.9.pesona.gadis.indonesia.timur.ya 

http://www.waingapu.com/2018/02/13/perempuan-sumba-harus-bangkit.html
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5.3 Citra Perempuan Tangguh Pada Film “Marlina Si Pembunuh dalam 

Empat Babak” 

Sehingga pada film “Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak” 

ini, peran Marlina dan Novi menggambarkan citra perempuan tangguh 

yang berlatarbelakang pada daerah Sumba. Dimana pada daerah Sumba 

sistem patriarki memang sangat kuat. Hal itu dapat di lihat dari pembagian 

tugas antara Kaum Laki-laki Sumba dengan kaum Perempuan Sumba 

maka yang lebih dominan adalah Kaum Laki-laki. Dalam setiap 

pengambilan keputusan penting dalam keluarga maupun kehidupan sosial 

Laki-laki selalu menjadi penentunya. Keadaan ini terus berjalan tanpa ada 

kendali. Kaum perempuan Sumba belum banyak yang memahami apa 

yang disebut kaum feminis modern yaitu “Kesetaraan Gender”. 

Perempuan Sumba masih terlelap dalam bungkusan informasi yang 

tertutup16.  

Melalui Film “Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak” Sang 

sutradara Mouly Surya ingin menyampaikan bahwa perempuan 

mengalami sistem patriarki namun cara respon mereka yang berbeda-beda, 

seperti halnya sosok Marlina dan Novi. Mereka dengan berani dan 

tangguhnya memulai dan menjalankan segala sesuatu yang ada dalam 

dirinya sendiri dan tidak bergantung pada laki-laki. Selain itu peran 

Marlina dan Novi juga ingin menggambarkan perempuan Sumba yang 

kuat dalam menghadapi segala hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. 

 

 

 

                                                           
16 https://www.vice.com/id_id/article/kz39xy/perempuan-sumba-adalah-karakter-terbaik-untuk-
film-western 


