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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang   

Orang tua tidak luput dari peran untuk mengasuh anak-anaknya, dapat pula 

diartikan sebagai peran pengasuhan. Pengasuhan merupakan bentuk yang 

dilakukan orang tua seperti bersikap hangat, sensitif, saling menerima, saling 

pengertian dan memberi respon atas apa yang dibutuhkan oleh anak. Pengasuhan 

bentuk tugas orang tua untuk mengarahkan anak menjadi mandiri di masa 

dewasanya, baik secara fisik dan biologis (Yuniardi, 2009). 

Zaman semakin maju dan berkembang, peran pengasuhan tidak hanya 

dilakukan oleh ibu semata. Ayah turut andil dalam peran mengasuh anak, peran 

ayah yang dulunya bekerja kini dapat pula membantu dalam mengasuh anak. 

Peran ayah juga memiliki pengaruh dalam perkembangan anak, tidak hanya 

mendukung anak menjadi dewasa dan mandiri. Ayah memiliki peran dalam 

memberi motivasi anak untuk lebih menghargai nilai-nilai dan tanggung jawab, 

ibid. 

Peran ayah di Negara Maju seperti Amerika berupa pemenuhan kebutuhan 

ekonomi, menjadi teman ataupun ayah yang menyenangkan, dapat memberikan 

pula sikap nyaman dan hangat, sebgai teladan dan contoh bagi anaknya, kemudian 

Ayah juga memiliki peran melindungi serta mendukung keberhasilan seorang 

anak, ibid., hal. 30. Peran orang tua di negara Amerika sudah bukan hal yang 

baru, berdasarkan artikel berita Voa peran orang tua dalam mengasuh anak dapat 

dilakukan oleh seorang Ayah. Dalam hal ini peran Ayah sama pentingnya dengan 

peran Ibu, serta dapat mematahkan stereotip mengenai peran mengasuh hanya 

dapat dilakukan oleh Ibu saja .  Akan tetapi berdasarkan data Sensus Amerika 

(Badan Sensus Amerika, 2018) lebih dari 19.7 juta anak kurang peran ayah 
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dirumah. Kurangnya peran ayah dalam pengasuhan dirumah dapat menyebabkan 

beberapa hal seperti kurangnya kebutuhan dinansial, masalah dalam berperilaku, 

kurangnya pendidikan dan tindak kejahatan. 

Namun, orang tua lengkap atau utuh sejatinya dapat memberikan peran 

pengasuhan yang sempurna untuk anaknya, akan tetapi apabila ada beberapa 

faktor yang menyebabkan pengasuhan dilakukan oleh orang tua tunggal seperti 

perceraian atau kematian akan menjadi berbeda dalam peran pengasuhan terhadap 

anak. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah 

film yang mengakat Peran Ayah yang mencoba membantu ankanya untuk 

terbebas dari narkoba. Film ini menggambarkan sosok ayah yang ideal bagi 

anaknya. 

Pada dasarnya film memiliki kemampuan dalam menjangkau banyak 

segmen, membuat para praktisi film memiliki potensi untuk mempengaruhi atau 

membentuk suatu pandangan khalayak dengan muatan pesan di dalamnya. Hal ini 

didasarkan atas asumsi bahwa film adalah potret dari realitas sosial. Film selalu 

merekam realitas yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat dan 

kemudian memproyeksikan ke dalam layar (Sobur, 2009: 126).  

Film sebagai salah satu bentuk media massa mempunyai peran penting 

dalam sosiokultural, artistik, politik dan dunia ilmiah. Pemanfaatan film dalam 

pembelajaran masyarakat ini sebagian didasari oleh pertimbangan bahwa film 

mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian orang dan sebagian lagi didasari 

oleh alasan bahwa film mempunyai kemampuan mengantar pesan secara unik 

(McQuail, 1997: 13). 

Selain berfungsi Entertainment (hiburan) film juga dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk menyampaikan suatu ideologi karena film juga dapat membongkar 

suatu realita dan memberikan pencerahan dan penyadaran dalam masyarakat. 

Disadari atau tidak, film dengan beragam muatan ideologis di belakangnya 

menjadi sebuah alat ampuh, baik sebagai culture penetration ataupun sebaliknya, 
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sebagai counter culture. Apalagi, jika ia sengaja ditujukan kepada individu-

individu yang secara psikologis disebutkan sebagai rentan untuk menerima semua 

muatan itu. Kalangan remaja dan mahasiswa termasuk pada kelompok ini. Remaja 

yang secara psikologis dikonsepkan sebagai individu, baik laki-laki maupun 

perempuan adalah khalayak yang sangat potensial untuk diterpa pesan dari media 

termasuk film (Sarwono, 2001: 10-15). Film dapat pula merepresentasikan sebuah 

realitas atau fenomena yang ada dalam kehidupan masyarakat. 

Diantara fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, beberapa 

telah diangkat menjadi film seperti Denias Senandung Di Atas Awan (2006), 

Freedom Writers (2007), Laskar Pelangi (2008), dan masih ada beberapa film 

menarik lainnya. Diantara film tersebut ada salah satu film yang menarik penulis 

untuk diteliti yaitu Beautiful Boy (2018) dikutip dari id.bookmyahow. 

  “Beautiful Boy diadaptasi dari memoir David Sheff dan putranya. 

Film ini mengisahkan pengalaman yang memilukan saat kecanduan 

meth
1
 dan pemulihannya. Serta kisah seorang ayah yang berusaha 

yang terbaik untuk sang putra yang berjuang bebas dari 

kecanduannya”. 

 

 

 

Gambar 1 

                                                           
1
 Meth adalah obat-obatan terlarang atau sering disebut narkoba, shabu dan lain-lain. 
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Poster Film “Beautiful Boy” 

Sumber: bookmyshow 

Berdasarkan uraian sinopsis film di atas penulis ingin mengetahui peran 

ayah dalam pengasuhan anak. Sudah menjadi hal yang dianggap benar laki-laki 

mendapat peran sebagai kepala keluarga. Menurut Hurlock (1991) menyebutkan 

bahwa:  

“Peran kepala keluarga dipercayakan kepada laki-laki karena 

dianggap lebih unggul dari perempuan. Secara tradisional, tugas ayah 

adalah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan beberapa sebagai 

kepala keluarga, sedangkan peran yang dijalankan ibu lebih banyak 

dicitrakan sebagai pemelihara rumah tangga dan pengasuh, sangat 

sedikit dicitrakan sebagai pelaku kehidupan ekonomi di luar rumah 

tangga (Unger & Crawford, 2000)”. 

 

Hoghugi (2012: 1) menyebutkan bahwa pengasuhan mencakup beragam 

aktifitas yang  bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat 

bertahan hidup dengan baik. Prinsip pengasuhan menurut Hoghugi tidak 

menekankan pada siapa (pelaku) namun lebih menekankan pada aktifitas dari 

perkembangan dan pendidikan anak. 

Menurut (Bernadete dkk, 2018): 

“Konsep keterlibatan seorang ayah idealnya merupakan suatu 

kegiatan yang tidak saja melibatkan kontak fisik atau interaksi 

secara langsung, tetapi lebih keapada sebuah hubungan yang 

bermakna secara emosi yang di dalamnya juga mengandung 

unsur cinta, perhatian, intelektual serta moral, sehingga mampu 

membentuk pribadi anak yang berkarakter positif, kompetitif dan 

meningkatkan kemampuan beradaptasi. Keterlibatan ayah 

merupakan bentuk partisipasi aktif yang intens dan berlangsung 

secara berulang serta berkaitan dengan aspek frekuensi, inisiatif, 

dan keesadaran pribadi, dalam bentuk dimensi fisik, kognisi dan 

afeksi untuk semua area perkembangan anak.  

Akan tetapi keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak masih 

sangat minim, dilihat umumnya yang memberikan petunjuk yang 
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jelas bahwa tugas mendidik dan merawat anak menjadi urusan 

ibu (dalam Elia, 2010). 

Selama ini studi-studi perkembangan anak telah mengupas 

tentang peran ibu secara luas dan mendalam namun peran ayah 

seakan diabaikan (Carbrera dkk, 1999). 

Lamb (2010) menyebutkan sosok ayah seringkali dinilai sebagai 

pengasuh kedua, dapat diliat keadaan yang menempatkan 

seseorang laki-laki sebagai pekerja disektor publik 
2
dan wanita di 

sektor domestik 
3

sehingga menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi penilaian masyarakat yaitu ayah berfungsi 

sebagai pencari nafkah dan pendidik yang tegas bagi anak-

anaknya, sedangkan ibu menjadi pengasuh anak dan pemberi 

kebutuhan di rumah”. 

Menurut Leli (2015): 

“Berkaitan dengan peran orang tua dalam pengasuhan, peran ibu 

masih seringkali menjadi perhatian utama saat topik mengenai 

keluarga dan anak diangkat. Keyakinan bahwa anak adalah 

urusan ibu merupakan keyakinan universal
4
 di berbagai budya di 

dunia ini. Peran ayah seringkali terlupakan, karena ayah lebih 

diarahkan pada peran pemenuhan kebutuhan ekonomi”. 

Berdasarkan data jurnal diatas masih terdapat stereotipe mengenai peran 

pengasuhan yang mengarah terhadap peran ibu dan mengesampingkan peran 

pengasuhan ayah. Pengasuhan akan lebih baik bila dilakukan oleh ayah dan ibu. 

Dewasa ini perubahan sosial, ekonomi, serta budaya telah memberikan 

pengaruh bagi masyarakat terhadap persepsi peran serta figur ayah dalam 

pengasuhan dan perkembangan anak. Saat ini figur ayah dapat berperan dalam 

berbagai hal diantaranya pengasuhan, partisipasi dalam aktivitas dan masalah 

pendidikan. Kebijakan yang dulu lebih berfokus pada ibu, mulai memberikan 

kesempatan serta ruang bagi figur ayah untuk mengapresiasikan diri dalam proses 

parenting
5
 (Farida dkk, 2012). Ayah turut memberikan kontribusi penting bagi 

perkembangan anak, pengalaman yang dialami bersama dengan ayah, akan 

                                                           
2
 Yaitu bekerja untuk menafkahi keluarganya 

3
 Yaitu sebagai pengasuh anak dan memberi makan dirumah 

4
 Berlaku umum untuk seluruh dunia 

5
 Pengasuhan 
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mempengaruhi seorang anak hingga dewasa nantinya. Peran serta perilaku 

pengasuhan ayah mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan anak dan 

masa transisi menuju remaja (Cabrera, dkk, 2000).  

Berdasarkan artikel berita sindonews (2019): 

“Peran ayah sangat penting untuk tumbuh kembang anak sampai 

dia dewasa nanti. Ayah dan punibu memiliki peranan yang sama 

dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak supaya 

optimal. Tak ada lagi pemisahan bahwa ayah harus bertugas 

mencari nafkah, sementara urusan anak sepenuhnya tanggung 

jawab seorang ibu”. 

 

Berdasarkan artikel di atas menjelaskan bahwa peran pengasuhan harus 

dilakukan oleh kedua orangtua dan dilakukan secara bersama tanpa kecuali ayah 

saja atau ibu saja. 

Penulis telah menonton film diatas, dan ingin mengetahui peran ayah dari 

tokoh David Sheff dalam film “Beautiful Boy” mengenai pengasuhan anak oleh 

ayah dalam menghadapi berbagai polemik yang terjadi terhadap putranya dan cara 

untuk menolongnya.  Penulis menjadikan film “Beautiful Boy” sebagai bahan 

untuk diteliti karena, pengasuhan tidak hanya selalu dilakukan oleh ibu saja tetapi 

juga dengan ayah. 

Kemudian penulis juga ingin mengetahui apakah stereotipe
6
 ayah yang 

hanya memiliki peran di luar domestik sudah berubah atau malah mengikuti 

pandangan masyarakat yang masih menganggap pengasuhan itu lebih mengarah 

kepada ibu. Kemudian penulis menjadikan film ini sebagai bahan penelitian 

karena masih sedikitnya penelitian tentang pengasuhan yang membahas tentang 

ayah. Bedasarkan jurnal Farida, dkk (2011) menyatakan bahwa:  

“Walaupun penelitian tentang ayah terus meningkat selama tiga 

dekade, namun penelitian yang membahas tentang keluarga 

                                                           
6
 Penilaian seseorang terhadap sebuah persepsi 
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banyak difokuskan pada figur ibu. Salah satu kesulitan yang 

dialami ketika melakukan penelitian tentang ayah yaitu banyaknya 

literatur pengasuhan maternal, atau yang sering disebut maternal 

template”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana peran ayah dalam film Beautiful Boy (2018) menggunakan 

analisis semiotika Roland Barthes? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan menjelaskan peran ayah dalam film Beautiful Boy 

(2018) dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes.  

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai salah 

satu bahan kajian dalam Ilmu Komunikasi serta sebagai bahan referensi 

yang dapat menambah wawasan mengenai analisis film dan semiotika. 

1.4.2  Manfaat Praktis  

Diharapkan menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat dijadikan 

wawasan dalam penulisan karya ilmiah oleh mahasiswa komunikasi serta 

manfaat dalam pembuatan sebuah film. 

1.5  Konsep Yang Digunakan 

Penelitian yang berjudul “Konotasi dan Mitos Ayah Dalam Film 

“Beautiful Boy” ini menggunakan beberapa konsep yang dijadikan acuan 

sebagai kerangka analisis, yaitu: 

1.5.1  Pengasuhan 
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Hoghugi (2012: 1) menyebutkan bahwa pengasuhan mencakup 

beragam aktifitas yang  bertujuan agar anak dapat berkembang secara 

optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. 

1.5.2  Ayah 

Ayah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

orang tua seorang laki-laki seorang anak (Hasan, 2007). Ayah adalah 

orang tua laki-laki seorang anak. Tergantung hubungannya dengan seorang 

anak, seorang “ayah” dapat merupakan ayah kandung (ayah secara 

biologis) atau ayah angkat (Siti, 2018: 266). 

Ayah tergantung hubungannya dengan sang anak, seorang “ayah” 

dapat juga diberikan kepada seorang yang secara defacto bertanggung 

jawab memelihara seorang anak meskipun antar keduanya tidak terdapat 

hubungan resmi (Hasan, 2007). 

1.5.3  Film Beautiful Boy 

Penulis menggunakan Film “Beautiful Boy” yang tayang pada 12 

November 2018 lalu ini menceritakan perjuangan seorang ayah untuk 

menyembuhkan anaknya dari kecanduan narkoba. 

1.5.4 Semiotika 

Semiotika merupakan suatu studi ilmu atau metode analisis untuk 

mengkaji tanda dalam suatu konteks skenario, gambar, naskah, dan adegan 

di film menjadi sesuatu yang dapat dimaknai. Sedangkan, kata “semiotika” 

itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, semeion yang berarti “tanda” atau 

seme, yang berarti “penafsir tanda” (Kurniawan, 2001: 49). 
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1.6  Batasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki batasan sehingga lebih fokus dan tidak 

melebar, yaitu bagaimana peran ayah dalam film Beautiful Boy (2018). 

 


