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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekian lama sempat terpuruk, film produksi karya anak negeri 

kembali menunjukkan eksistensinya. Terbukti setiap tahun jumlah film 

Indonesia yang meluncur ke bioskop semakin bertambah. Perkembangan film 

di Indonesia begitu cepat. Terlihat dari banyaknya film yang diproduksi, pada 

tahun 2012 jumlah produksi film ditargetkan sebanyak 100 judul, namun total 

film produksi tahun 2012 yang berhasil diproduksi 80 judul, dua diantaranya 

tidak lulus sensor. Pada tahun 2011 film Indonesia jauh tertinggal. Tahun 

2010 jumlah film import 187 judul, dan tahun 2007 film import mencapai 

puncaknya sebanyak 207 judul. 

(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/30/08553760/.Tahun.2012.

Produksi.Film.Capai.100.Buah, diakses pada hari Rabu tanggal 22 Februari 

2012 pukul 11:55 WIB). 

Film merupakan salah satu media komunikasi massa (mass 

communication) yaitu komunikasi melalui media massa modern. Film hadir 

sebagai kebudayaan massa yang muncul seiring dengan perkembangan 

masyarakat perkotaan dan industri, sebagai bagian dari budaya massa yang 

popular. Sebagai media, film tidak bersifat netral, pasti ada pihak-pihak yang 

mendominasi atau terwakili kepentinganya dalam film tersebut. Film adalah 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/30/08553760/.Tahun.2012.Produksi.Film.Capai.100.Buah
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/30/08553760/.Tahun.2012.Produksi.Film.Capai.100.Buah
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seni yang sering dikemas untuk dijadikan komoditi dagang, karena film 

adalah potret dari masyarakat dimana film itu dibuat. 

Film merupakan gambar yang bergerak. Film dapat disebut juga 

transformasi kehidupan masyarakat, karena dalam film kita dapat melihat 

gambaran atau cerminan yang sebenarnya. Sebagai gambar yang bergerak, 

film adalah reproduksi dari kenyataan seperti apa adanya. 

Kebanyakan alur cerita di dalam film, menampilkan kehidupan yang 

nyata dominasi simbolik atas perempuan itu juga tampak dalam penilaian 

bahwa wanita yang baik adalah yang berumah tangga, melahirkan, mendidik 

anak, dan merawat rumah tangga. Tidak ada tempat bagi perempuan yang tak 

kawin. Karena itu, orang tua dengan segenap kekuasaan yang dibungkus 

sopan santun adat tradisi merasa berhak anak-anak perempuan mereka yang 

masih sangat muda untuk kawin (Subandy, 1998:29).  

Perjuangan perempuan melawan keterkaitan pada hubungan 

kekuasaan yang menempatkanya pada kedudukan yang lebih rendah 

dibandingkan laki-laki, memang perjuangan sepanjang hidupnya. Seperti 

yang diungkapkan oleh Berninghausen dan Kerstan, tentang sosok perempuan 

ideal pada sejumlah perempuan di Klaten (Jawa Tengah), separoh dari 

mereka mengatakan bahwa perempuan harus menjadi “ibu yang baik”. 

Seperempat perempuan yang lain mengatakan seorang perempuan yang baik 

haruslah “seorang istri yang baik dan patuh.” Ideologi familialisme telah 

menyebabkan perempuan hanya ingin menjadi istri dan ibu yang baik. 

Sebagai istri yang baik, ia diharapkan mendampingi suami dan mendorong 
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keberhasilan suami. Untuk itu seorang perempuan diharapkan pandai bersikap 

dan bertingkah laku atau menjaga diri agar selalu dikasihi suami (Abdullah, 

1997:6). 

Perempuan Indonesia mempunyai kesulitan dan pengalaman getir 

yang masih mempertahankan patriarki atau struktur sosial, yang menepatkan 

kekuasaan terpusat di tangan laki-laki juga bergantung dengan sistem budaya, 

ekonomi, dan politik setempat. Sebuah potret kemanusiaan, kemiskinan 

berwajahkan perempuan. Partisipasi wanita dalam berbagai lapangan 

kehidupan tidak hanya amat minim, tapi posisi mereka kian tersudutkan. 

Perempuan hanya dihitung dalam angka. Mereka tetap diremehkan, tidak 

dibayar layak, tenaganya kurang diperhitungkan, suatu proses eksklusi, 

penyingkiran yang amat canggih (Abdullah, 1997:Viii). 

Bila melihat karya sastra Indonesia, posisi perempuan sering muncul 

sebagai simbol kehalusan, sesuatu yang bergerak lamban. Perempuan begitu 

dekat dengan keterpurukan, ketertindasan bahkan pada konsep yang terlanjur 

diterima dalam kultur masyarakat. Perempuan digambarkan sebagai sosok 

yang lemah dan tertindas. Karena itu berbicara tentang perempuan topik yang 

sangat menarik. Sebab perempuan selalu menampakkan sisi-sisi yang dapat 

dijadikan objek untuk disimak. Krisna Sen, dalam “Wajah Wanita dalam film 

Indonesia: beberapa catatan”(Prisma, No.7 Juli 1981), menyatakan, wanita 

dianggap ideal bila ia pertama-tama bersifat pasif, menderita tanpa protes, 

kuat perasaannya tetapi tidak usah menyatakannya. Artinya semua dipendam 
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dalam hati belaka. Wanita yang punya pendirian, dan prinsip, dan berani 

menyatakannya, dianggap bukan wanita baik-baik (Subandy, 1998:27). 

Lebih lanjut Grame Turner melihat makna film sebagai representasi 

dari realitas masyarakat, bagi Turner, berbeda dengan film sekedar sebagai 

refleksi dari realitas. Sebagai refleksi dan realitas, film sekedar memindah 

realitas ke layar tanpa mengubah realitas itu. Sementara itu sebagai 

representasi dari realitas, film membentuk dan menghadirkan kembali realitas 

berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan idiologi dari kebudayaannya. 

Berbeda dengan fotografi statis, rangkaian gambar film menciptakan imaji 

dan sistem penandaan. Menurut Van Zoest pada film menggunakan tanda-

tanda ikonis, yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu (Sobur, 

2004:128). 

Perempuan dalam film selalu menunjukkan kelemahan, ketertindasan, 

yang menjadi alur cerita yang berkepanjangan, menjadikan perempuan layak 

untuk dijadikan objek yang selalu mengeluarkan air mata, dan diharap 

mendapatkan simpati dari penontonya sebagai peningkat nilai jual untuk 

mendapatkan rating tinggi. Contoh-contoh film dengan banyak tokoh 

perempuan yang lemah anatara lain: Kampus biru 1976, Kugapai Cintamu 

1977, Badai Pasti Berlalu 1978, Kembang Padang Kelabu 1980, Buah 

Terlarang 1980, Pengorbanan 1983, Bernafas Dalam Lumpur 1985 (Subandy, 

1998:233). Oleh karena itu begitu pentingnya peran perempuan dalam sebuah 

karya film. Disadari atau tidak, selama ini perempuan dijadikan konsumsi 

publik, perempuan dalam film sekiranya telah menjadi korban dari para 
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industrialis yang sangat kuat idiologi patriarkinya. Penggunaan perempuan 

sebagai objek eksploitasi ini sangat terasa ketika menyaksikan tayangan film. 

Mansour Fakih(2001:7-8) mengemukakan bahwa untuk memahami 

konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). 

Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis 

kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis 

kelamin tertentu. Jenis kelamin, secara permanen, tidak berubah dan 

merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat atau 

ketentuan Tuhan. Sebagaimana dengan Fakih, Oakley juga mengemukakan 

bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat 

Tuhan. Gender merupakan bihavioral defferences (perbedaan prilaku) antara 

laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan 

yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan 

kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang (Fakih, 2001:71). 

Gender juga diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum 

laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. 

Perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sedangkan 

laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat itu 

merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang 

emosional, lemah, lembut, dan keibuan. Sementara ada juga perempuan yang 

kuat, rasional dan perkasa (Fakih, 2001:8). 

Salah satu tema kritik sosial yang juga banyak dibicarakan dewasa ini 

adalah mengangkat tema perempuan yang menjadi korban ketidakberdayaan. 
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Tema yang diangkat kedalam sebuah film tentang perempuan tersebut biasa 

disebut sebagai film perempuan atau yang sering disebut sebagai film 

feminis. Sehingga fenomena tentang perempuan sangat menarik untuk 

divisualisasikan dalam bentuk karya di film.  Film sebagai salah satu media 

komunikasi massa dapat digunakan sebagai agen sosialisasi untuk 

menyampaikan pesan sosial kepada masyarakat. Maka media perfilman 

selama ini telah sangat berperan terkait dengan pembentukan stereotype 

image perempuan. 

Dalam perkembanganya, film di Indonesia dimonopoli oleh film yang 

mengangkat tema seputar remaja. Hal ini disebabkan karena pangsa pasar di 

Indonesia sebagian besar adalah remaja. Dari tahun 2011 ada 84 film yang 

beredar diantaranya, 35 film drama, 13 film komedi, 12 horor-komedi, 10 

horor, 8 laga, 3 thriller, 2 musikal, dan 1 dokumenter. Jumlah penonton tahun 

2011 berdasarkan jenis film: drama sekitar 45% dari total 14 juta penonton, 

horor-komedi menyedot 251 ribu penonton, sementara film horor rata-rata 

menarik 241 ribu penonton per film. (http://filmindonesia.or.id/post/catatan-

2011-menonton-penonton#.T4MfhtnLmGY diakses pada hari selasa tanggal 9 

april 2012 pukul 23:10 WIB). Karena itu tidak mengherankan jika produk 

mereka hanya seputar zona itu, yakni; seks, mistis dan cinta remaja. Zona 

aman itulah yang menjadi keuntungan untuk memproduksi film, karena 

nyaris tak ada persoalan yang memusingkan kepala, padahal produksi 

perfilman Indonesia memiliki tendensi memproduksi film-film populer yang 

http://filmindonesia.or.id/post/catatan-2011-menonton-penonton#.T4MfhtnLmGY
http://filmindonesia.or.id/post/catatan-2011-menonton-penonton#.T4MfhtnLmGY
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bersifat komersial, sehingga banyak film yang mengesampingkan estetika dan 

pesan moral yang hendak disampaikan. 

Sekarang ini perkembangan film Indonesia begitu cepat, bermunculan 

berbagai film dari berbagai genre. Tetapi dalam perkembangan perfilman 

Indonesia lebih didominasi oleh film-film seks, cinta, horor ataupun komedi 

yang kurang mendidik yang biasanya film-film komedi yang semangatnya 

dijual rasa humor buat memancing ketawapun tidak lepas dari 

penyalahgunaan atas wanita, biasanya wanita-wanita cantik dan montok ikut 

berperan dan Cuma kemontokan dan kesediaan bersikap konyol itu yang 

dijual. Film bergenre remaja dimulai tahun 2003 Eiffel I‟m Love, 2004 

Lovely Luna, Buruan Cium Gue 2004, Realita Cinta dan Rock‟n Roll 2005, I 

Love You Om 2006, Selamanya 2007, Oh Tidak,,! 2011. Film bergenre 

komedi di tahun 2012, Penganten Pocong, Emakku Ajaib Bener, live Is 

Brondong, Enak Sama Enak, Nenek Gayung, Kungfu Pocong Perawan. Film 

bergenre horor tahun 2011 Arwah Goyang Karawang,, Pelukan Janda Hantu 

Gerondong, Pocong Ngesot, Misteri Hnatu Seluler, dan film horor di tahun 

2012 kuntilanak, pulau hantu 3, Santet kuntilanak. 

(http://filmindonesia.or.id/movie/title/list/young_adult#.T4Ol0NnLmGY 

diakses pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 pukul 10:15 WIB) 

Ditengah menjamurnya film bergenre seks horor dan komedi, dan 

hausnya perfilman Indonesia terhadap film yang  bermutu, munculah film 

karya anak negeri yang mengedepankan isu-isu sosial yaitu film 7 Hati 7 

http://filmindonesia.or.id/movie/title/list/young_adult#.T4Ol0NnLmGY
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Cinta 7 Wanita. Film ini mengangkat isu-isu sensitif persoalan perempuan. 

Setiap cerita mewakili perempuan dengan kisahnya masing-masing.  

Salah satu sineas muda Robby Ertanto Soediskam yang mensejajarkan 

karya-karya filmnya dengan sutradara senior yang mengangkat tema masalah-

masalah sosial. Karya film pertamnya Faces of Fear yang tayang di Indonesia 

dan Internasional. Film kedua 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita mengangkat isu 

feminisme, dan film Dilema mengangkat isu pluralisme. Film 7 Hati 7 Cinta 

7 Wanita tayang perdana di Australia pada 20 Agustus 2010 diputar selama 

satu bulan, dan meraih penghargaan di Festival Film Indonesia. Di Indonesia 

penayangan perdana di Bioskop Blitz Megaplex pada 18 Mei 2011. 

Film ini layak diteliti karena beberapa keunikan yang dimiliki. Isinya 

menceritakan tentang berbagai masalah yang menyelimuti kehidupan 

perempuan Indonesia, dimana mereka harus mempertahankan harga diri 

mereka bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, memantulkan pandangan 

bahwa keadaan sosial ekonomi berpengaruh besar terhadap nasib seorang 

perempuan. Film ini mengangkat tema-tema perempuan, mulai dari spesialis 

kandungan, disakiti secara seksual, dihamili, kanker rahim, di madu diam-

diam, diselingkuhi.  

Film ini lebih rumit dari sekedar melodrama yang biasanya banyak 

dibuat televisi. Selain pemahaman mendalam dan memamparkan mengenai 

kehidupan serta permasalahan perempuan seperti pelecehan seksual, hamil di 

luar nikah dan lain sebagainya berangkat dari sebuah cerita pengalaman 

pribadi teman-teman sutradara. Sebuah karya film panjang yang memuaskan 
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dari seorang Robby Ertanto Soediskam, film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita 

sebenarnya berawal dari sebuah film pendek yang berdurasi 94 menit dan di 

buat dalam durasi panjang 125 menit, namun di Indonesia penayangan 

perdana di bioskop Blitz Megaplex di pangkas menjadi 94 menit. Adanya 

pemangkasan bagian-bagian adegan yang dianggap terlalu panjang dan 

membosankan. Tetap pada satu benang merah didalamnya dan pengemasan 

adegan-adegan yang saling berkesinambungan menyatu menjadi satu bentuk 

cerita. 

Penelitian ini ingin melihat bagaimana isu-isu film perempuan 

digambarkan dalam film. Dalam hal ini yang menjadi objek kajian adalah 

film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita. Film ini bisa dikatakan sebagai representasi 

kehidupan perempuan di Indonesia, mulai dari tema hingga alur ceritanya. 

Oleh karena itu analisis semiotik berperan penting dalam pengungkapan 

makna-makna yang terkandung dalam film ini. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka menjadi alasan 

bagi peneliti untuk memilih dan menganalisis film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita 

dengan analisis semiotik. Sebagai bentuk pesan, film ini terdiri dari berbagai 

tanda dan simbol yang membentuk sebuah sistem makna. Proses pemaknaan 

dan tanda-tanda simbol tersebut tentu saja sangat tergantung dari referensi 

dan kemampuan pikir masing-masig individu. Oleh karena itu dalam hal ini 

analisis semiotik sangat berperan. Dengan semiotik tanda-tanda dan simbol-

simbol dianalisis dengan kaidah-kaidah berdasarkan pengkodean yang 

berlaku, dengan demikian proses interprestasi akan menemukan sebuah 
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“kebenaran makna” dalam masyarakat, semiotik akan menemukan makna 

yang hakiki, makna yang terselubung dalam sebuah pesan (film). Oleh karena 

itu penulis ingin melakukan kajian semiotik mengenai bagaimanakah 

representasi ketidakberdayaan perempuan yang digambarkan dalam film 7 

Hati 7 Cinta 7 Wanita. 

B. Rumusan Masalah 

Makna-makna apa saja yang bisa dibangun dari film 7 Hati 7 Cinta 7 

Wanita berkaitan dengan ketidakberdayaan perempuan ?   

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

makna apa saja yang bisa dibangun tentang ketidakberdayaan perempuan 

sebagaimana direpresentasikan dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian diharapkan mempunyai signifikasi dalam membongkar 

penggambaran makna-makna ketidakberdayaan perempuan yang 

digambarkan film. Dan penelitian diharapkan dapat menambah kajian 

pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi terutama berkaitan dengan 

pengembangan studi analisis semiotik. 

2. Praktis  

Penelitian dapat menjadi sumber bagi penelitian selanjutnya. Selain itu 

penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk menginspirasi bagi 

para sineas film muda untuk lebih memahami bahwa film dapat menjadi 
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wahana bagi pembebasan dan pengaktualitasan kondisi yang nyata sehingga 

selanjutnya mendorong para sineas film Indonesia untuk lebih 

menggambarkan film sebagai muatan cerita yang kuat tidak sekedar demi  

keuntungan semata. 

E.   Kerangka Teori 

1.    Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yang juga meneliti tentang film perempuan 

Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Muhammad 

Fanny Ikhsan 2010 dalam film “Perempuan Punya Cerita”. Potret 

Perjuangan Perempuan Dalam Menghadapi Ketidakadilan yang 

Direpresentasikan Dalam Film Perempuan” (Analisis Wacana 

Perjuangan Perempuan Dalam Film Perempuan “Perempuan Punya 

Cerita”). Penelitian tersebut membahas tentang Penggambaran 

Ketidakberdayaan Perempuan, faktor-faktor yang menyebabkan 

perempuan tidak berdaya, cara perempuan mengatasi kasus, dan kondisi 

perempuan mengatsi kasus. Metode yang digunakan adalah tehnik 

analisis wacana model Teu A. Van Dijk dengan mengamati lokal dari 

suatu teks yang dapat diamati dari dialog yang diungkapkan para tokoh 

didalam film. Dari hasil penelitian tersebut film “Perempuan Punya 

Cerita” merupakan potret perempuan dalam mengatasi ketidakberdayaan. 

Hal tersebut dapat dilihat dari penggambaran scene-scene yang 

menunjukkan bagaimana seorang perempuan dapat menghadapi 
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kenyataan pahit yang dialami dalam kehidupannya. Secara khusus, 

semua tokoh dalam film ini mengalami ketidakberdayaan akibat dari 

adanya tindak kekerasan terhadap perempuan. Terdapat faktor internal 

dan eksternal yang menyebabkan perempuan tidak berdaya. Perempuan 

memiliki cara tersendiri dalam menghadapi permasalahan yang 

menimpanya, yakni menunjukkan sikap melawan, diam atau mengalah 

dan reaksi campuran yaitu melawan kemudian diam. Nasib perempuan 

tidaklah menjadi begitu baik setelah mengatasi kasus. Masih kuatnya 

budaya patriarki menjadi penyebab adanya transformatif nasib. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai 

penggambaran ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi kasus 

dikehidupan yang dialami perempuan dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 

Wanita. Dalam kasus ini perempuan dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita 

mengalami ketidakadilan dari pasangannya. Akibatnya ia merasa dirinya 

tidak berguna dan hanya menerima kodratnya sebagai seseorang dengan 

peran perempuan. Inti kajian dari penelitian ini adalah makna-makna 

ketidakberdayaan perempuan dalam mengatasi kasus yang sebagian besar 

dialami pada perempuan. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana 

bentuk penggambaran ketidakberdayaan perempuan dalam film 7 Hati 7 

Cinta 7 Wanita. 

2.    Film sebagai Komunikasi Massa 

Film adalah dokumen yang terdiri dari cerita dan gambar yang 

diiring kata-kata dan musik. Melalui perkembangannya, film telah 
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memainkan banyak peran dengan memberikan informasi, drama, musik 

yang dikombinasikan ataupun tidak. Sebagai media komunikasi massa, 

film dapat digunakan dengan berbagai fungsi seperti hiburan, pendidikan, 

untuk mempengaruhi dan ajang sosialisasi. 

Film merupakan salah satu jenis media massa yang sudah diproduksi 

sejak tahun 1901. Berikut ini adalah jenis-jenis film berdasarkan sifatnya 

(Effendy, 2005:210): 

a.  Film cerita (story film) 

Adalah film yang mengandung cerita, yaitu yang lazim 

dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop dengan bintang film yang 

tenar. 

b. Film berita (newsreel) 

Adalah film mengenai fakta, peristiwa yang benar-benar terjadi. 

Karena sifatnya berita, maka film yang disajikan kepada publik harus 

mengandung nilai berita (news value). 

c. Film dokumenter (documentary film) 

Adalah film yang merupakan interpretasi puitis yang bersifat 

pribadi dari kenyataan-kenyataan. Tidak seprti film berita yang dibuat 

tergesa-gesa, film dokumenter memerlukan pemikiran dan 

perencanaan yang matang. 

d. Film kartun (cartoon film) 

Adalah film yang berasal dari rangkaian lukisan yang dipotret dan 

diputar dalam proyektor film sehingga lukisan tersebut menjadi hidup. 
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Dalam ilmu komunikasi film merupakan bagian dari komunikasi 

massa. Hal ini dapat dilihat dari khalayak yang dituju bersifat 

heterogen, tersebar serta penyampaian pesannya menggunakan media 

massa. Secara teoritis dan telah terbukti pula dalam praktek 

kebenarannya, film merupakan alat komunikasi massa yang efektif 

untuk menyampaikan pesan. Khalayak lebih mudah menerima pesan 

melalui film dari pada melalui informasi atau berita, karena film 

mempunyai kelebihan pada audio visual yang menarik sehingga pesan 

yang ingin disampaikan mudah diterima khalayak. 

“Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat 

berdasarkan muatan pesan (message) dibaliknya, tanpa pernah berlaku 

disebaliknya. Kritik yang mucul terhadap perspektif ini didasarkan 

atas argumen bahwa film adalah potret dari kehidupan masyarakat 

dimana film tersebut dibuat. Film selalu merekam realitas yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian 

memproyeksikannya ke atas layar”(Irawanto, 1999:3 dalam Sobur, 

2004:127). 

 

Film juga sering digunakan sebagai alat propaganda dengan maksud, 

untuk mencapai tujuan nasional dan masyarakat. Selain itu film 

merupakan representasi budaya suatu bangsa dimana film tersebut dibuat. 

Hal tersebut berkenaan dengan pandangan yang menilai bahwa film 

mempunyai jangkauan, realisme, pengaruh emosional, dan popularitas 

yang hebat. Film mempunyai kekuatan memanipulasi kenyataan yang 

tampak dengan fotografis, visualisasi tanpa kehilangan 

kredibilitas(McQuail, 1989:14). 

Fenomena perkembangan film yang begitu cepat dan tak 

terprediksikan membuat film kini disadari sebagai fenomena budaya 
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yang progresif. Bukan saja oleh negara-negara yang memiliki industri 

film besar, tapi juga oleh negara-negara yang baru akan memulai industri 

filmnya. 

Dalam sejarah perkembangan film terdapat tiga tema besar dan satu 

atau dua tonggak sejarah yang penting (McQuail, 1987:13). Tema 

pertama ialah pemanfaat film sebagai alat propaganda. Tema ini penting 

terutama dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan aslinya dan 

masyarakat. Hal tersebut berkenaan dengan pandangan yang menilai 

bahwa film memiliki jangkauan, realisme, pengaruh emosional, dan 

popularitas yang hebat. Kedua tema lainnya dalam sejarah film ialah 

munculnya beberapa aliran seni film (Huaco dalam McQuail, 1987:51) 

dan lahirnya aliran film dokumentasi sosial. Kedua kecenderungan 

tersebut merupakan suatu penyimpangan dalam pengertian bahwa 

keduanya hanya menjangkau minoritas penduduk dan berorientasi ke 

realisme. Terlepas dalam hal itu, keduanya berkaitan dengan tema “film 

sebagai alat propaganda”. 

Film sebagai salah satu media komunikasi massa selalu merupakan 

potret dari masyarakat di mana film itu dibuat. Film selalu merekam 

realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian 

memproyeksikannya ke atas layar (Irawanto dalam Sobur, 2006:127). 

Seperti halnya media komunikasi massa, film terlahir sebagai 

sesuatu yang tidak bisa lepas dari akar lingkungan sosialnya. Media 

massa merupakan sebuah bisnis, sosial, budaya, sekaligus merupakan 
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sebuah politik. Dalam konteks hubungan media dan publik, seperti 

halnya media massa yang lain, film juga menjalankan fungsi utama 

media massa seperti yang dikemukakan oleh Laswell dalam 

Mulyana(2007:37) sebagai berikut: 

a. The Surveillance of the environment. Artinya media massa 

mempunyai fungsi sebagai pengamat lingkungan, yaitu sebagai 

pemberi informasi tentang hal-hal yang berada diluar jangkauan 

penglihatan masyarakat luas. 

b. The correction of the part ofsociety to the environment. Artinya 

media massa berfungsi untuk melakukan seleksi, evaluasi dan 

interpretasi informasi. Dalam hal ini peranan media adalah 

melakukan seleksi mengenai apa yang pantas dan perlu untuk 

disiarkan. 

c. The transmission of the social heritage from one generation to the 

next. Artinya media merupakan sarana penyampaian nilai dan 

warisan sosial budaya dari suatu generasi ke generasi lainnya. Fungsi 

ini merupakan fungsi pendidikan oleh media massa. 

3.     Film Perempuan 

Perempuan dalam film seringkali ditampilkan diam dalam 

kehidupannya yang membuatnya frustasi atau, jika mereka melawan 

posisi mereka, perempuan mengorbankan hidup mereka untuk yang 

dicintainya. Di dalam film perempuan, tatapan harus di derotisasi 

(karena penonton diasumsikan sebagai perempuan), namun untuk 
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melakukan hal ini film secara efektif menyingkirkan penonton. Bagi 

penonton perempuan, refleksinya adalah suatu „figur tak berdaya yang 

dikorbankan‟, yang sepenuhnya kurang kontrol dan harga diri 

(Aquarini, 2006:335). 

Film perempuan adalah film yang dibuat untuk perempuan, dan 

ditujukan untuk perempuan. Film perempuan menggambarkan 

perempuan yang menjadi korban dari adanya diskriminatif dalam 

lingkungannya. Namun perempuan tersebut berusaha bangkit dengan 

caranya sendiri agar tidak menjadi lebih terpuruk. Film perempuan 

tidak menceritakan perempuan super yang mampu melalui segala 

masalah yang menimpanya, namun lebih kepada sosok perempuan yang 

mampu menginspirasi bagi yang menontonnya (Aquarini, 2006:320). 

Film merupakan salah satu media massa dari komunikasi, maka 

peran dan fungsi dari komunikasi, yaitu sebagai sarana penyebaran 

informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan, baik diluar 

maupun di dalam masyarakat. Sehingga, pembuat film yang baik adalah 

pembuat film yang ingin menyampaikan pesan-pesan tertentu termasuk 

di dalamnya kritik sosial (Turner, 1999:41). 

Film dapat digunakan sebagai media untuk memperjuangkan 

kesetaraan hak antara kaum perempuan dan laki-laki. Hal ini membuat 

film dapat berfungsi sebagai media penentang hegemoni yang mampu 

menawarkan perspektif baru dalam memahami persoalan dan nilai-nilai 

dominasi kaum laki-laki. Saat ini mulai bermunculan film bertemakan 



18 

 

perempuan. Namun ada kecenderungan bahwa film yang dibuat selama 

ini lebih memperlihatkan sudut pandang pria. Oleh karena itu 

dibutuhkan representasi alternatif dalam memahami persoalan 

perempuan dari sudut pandang perempuan (Aquarini, 2006:325). 

Aquarini mengutarakan bahwa film feminis (film perempuan) 

menampilkan citra perempuan yang berangkat sebagai korban dari 

struktur masyarakat sendiri tetapi kemudian bangkit dan menjadi luar 

biasa dalam artian memperoleh kekuasaan dan kendali tertentu atas 

hidupnya. Sehingga melalui proses identifikasi, seorang perempuan 

dapat menemukan artikulasi atas artikulasinya yang direpresi di dalam 

dunia yang dialaminya melalui film(Aquarini, 2006:337). 

4. Perempuan  

Perempuan secara harfiah, kata yang mengacu pada perorangan 

yang memiliki seperangkat karakteristik biologis tertentu, mencakup 

kemampuan untuk melahirkan(Gamble, 2010:295). Pengertian 

perempuan menurut Fakih adalah manusia yang memiliki alat 

reproduksi seperti rahim, saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, 

memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Sedangkan menurut 

konsep gender, perempuan adalah manusia yang memiliki sifat lemah 

lembut, cantik, emosional, atau keibuan (Fakih, 2001:8).  

Kaum perempuan mempunyai sifat memelihara, rajin serta tidak 

cocok untuk menjadi kepada rumah tangga. Beranggapan bahwa semua 

pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum 
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perempuan. Bahkan bagi kalangan keluarga miskin, banyak perempuan 

bekerja diluar, mereka harus memikul beban kerja ganda. 

Misalnya ada keyakinan di masyarakat bahwa laki-laki adalah 

pencari nafkah maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan 

dinilai hanya sebagai tambahan saja sehingga pekerja perempuan boleh 

saja dibayar lebih rendah dibanding laki-laki. Kemudian adanya 

anggapan di masyarakat bahwa perempuan bersolek biasanya dilakukan 

untuk memancing perhatian lawan jenis, sehingga pada kasus kekerasan 

maupun pelecehan seksual, perempuan kerap disalahkan. Selain itu, ada 

juga anggapan dari masyarakat yang melihat bahwa tugas perempuan 

adalah melayani suami. 

5. Gender 

Kata gender sangat mudah untuk diucapkan, namun istilah maupun 

konsep gender masih belum banyak dipahami oleh masyarakat. Bahkan 

seringkali dipersamakan dengan seks (jenis kelamin). Fakih 

mengemukakan bahwa jenis kelamin, secara permanen, tidak berubah 

dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat 

atau ketentuan tuhan(Fakih, 1999:7-8). 

Fakih mengemukakan, perbedaan gender merupakan sifat yang 

melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial 

maupun kutural, misalnya perempuan lemah lembut dan emosional, 

sementara laki-laki dianggap kuat dan rasional. Ciri sifat-sifat itu 

sendiri seungguhnya merupakan sifat-sifat yang bisa saling 
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dipertukarkan, ada perempuan yang kuat dan rasional serta sebaliknya 

ada laki-laki yang lemah lembut dan bisa juga emosional. 

Perubahan ciri dan sifat-sifat itu dapat trjadi dari waktu ke waktu 

dan dari tempat ketempat yang lain, termasuk juga dari semua hal yang 

dapat saling dipertukarkan antara sifat perempuan dari satu tempat ke 

tempat lainnya itulah yang dikenal sebagai perbedaan gender. 

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak 

melahirkan berbagai ketidakadilan gender. Namun ternyata perbedaan 

gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bagi kaum laki-laki 

dan terutama kaum perempuan. Contohnya, perempuan dianggap 

sebagai “the second sex” yang sering disebut sebagai warga kelas dua 

yang keberadaanya tidak begitu diperhitungkan. Perempuan biasanya 

ada disektor domestik (di rumah) dan laki-laki ada disektor „publik‟ 

(umum)(Fakih, 1999:9). 

Ketidakadilan gender merupakan sistem struktur dimana kaum 

laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Namun 

pada umumnya, kaum perempuanlah yang banyak menjadi korban. 

Fakih (2001:17) membagi ketidakadilan gender dalam lima bentuk 

yakni: 

a. Marginalisasi, yakni proses pemiskinan atau peminggiran perempuan 

dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Marginalisasi 

dapat dibebabkan oleh: 

1) Miskin karena dimiskinkan 
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2) Timbul karena ideologi patriarki yang selalu memberikan 

kedudukan yang lebih tinggi kepada laki-laki 

3) Menyudutkan perempuan ke posisi yang menyudutkan 

4) Mempersempit peluang atau kesempatan kepada perempuan 

b. Subordinasi, yaitu adanya anggapan bahwa perempuan itu tidak 

penting, tidak perlu memegang jabatan yang terlalu tinggi. 

c. Pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, artinya ciri 

perempuan yang sudah dikonstruksi atau dibentuk oleh manusia dan 

timbul pandangan untuk membakukannya. Celakannya stereotipe 

selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. 

d. Kekerasan (violence), adalah serangan atau invasi (assault) terhadap 

fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan 

terhadap sesama manusia pada dasarnya dberasal dari berbagai 

sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin 

tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender (gender-related 

violence). Pada dasarnya, kekerasan gender ini disebabkan oleh 

ketidaksetaraan kekurangan yang ada dalam masyarkat. 

e. Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, maksudnya adalah 

perempuan memiliki beban pekerjaan di luar rumah dan sekaligus 

beban tanggung jawab sendiri, keluarga dan masyarakat (Fakih 

,2001:8). 
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6.  Ketidakberdayaan 

Kata ketidakberdayaan merupakan salah satu kata yang 

sebenarnya berasal dari dua kata yang digabungkan, yaitu kata „tidak‟ 

dan „berdaya‟. Menurut kamus bahasa Indonesia, kata „berdaya‟ itu 

sendiri memiliki arti berkekuatan; berkemampuan; bertenaga; 

mempunyai akal (cara) untuk mengatasi sesuatu. Kata „berdaya‟ 

tersebut jika ditambahkan dengan kata „tidak‟ akan memiliki arti yang 

negatif, yakni tidak memiliki kekuatan, kemampuan, ataun akal (cara) 

untuk mengatasi sesuatu. 

Dekade perserikatan bangsa-bangsa untuk perempuan (1975-

1985) mengambil tema persamaan, integrasi wanita dalam 

pembangunan dan perdamaian telah lewat satu desawarsa. Namun 

karena dominasi laki-laki atas perempuan masih ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari, maka ketergantungan atau ketidakberdayaan 

(powerlesness) perempuan terhadap laki-laki pada saat ini masih 

terlihat cukup besar. Ketergantungan perempuan kepada laki-laki erat 

kaitannya dengan pemilikan sumber-sumber atau resources, seperti 

pendidikan, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Ketergantungan 

perempuan tersebut boleh jadi berawal dari masih relatif rendahnya 

sumber-sumber yang mereka miliki apabila dibandingkan dengan 

sumber yang dimiliki kaum lelaki(Haryono, 2000:1-2). 
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7. Semiotik dan Film 

Dalam bukunya Theoritis of human communication, John 

(1996:61) menyebutkan bahwa tanda atau sign adalah dasar dari 

semua komunikasi. Karena kita berkomunikasi dengan tanda. Bahasa, 

ekspresi dan intonasi adalah tanda. Untuk mengkomunikasikan 

pemikiran kita, kita membutuhkan tanda baik tanda berupa suara, 

tulisan, gambar atau tanda-tanda lain. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa kita tidak mungkin dapat beerkomunikasi tanpa tanda. 

Semiotik bertujuan untuk menggali hakikat sistem tanda yang 

beranjak keluar kaidah tata bahasa dan sintaksis, dan yang mengatur 

arti teks yang rumit, tersembunyi dan bergantung pada kebudayaan 

(Sobur, 2001:126). Secara umum wilayah studi tentang semiotik 

mencakup tiga hal utama: 

a. tanda itu sendiri. hal ini berkaitan dengan beragam tanda yang 

berbeda, seperti cara menghantarkan makna serta cara 

menghubungkan. Tanda adalah buatan manusia dan hanya bisa 

dimengerti oleh orang-orang yang menggunakannya. 

b. kode atau sistem di mana lambang-lambang disusun. Studi ini 

meliputi bagaimana beragam kode yang berbeda dibangun untuk 

mempertemukan dengan kebutuhan masyarakat dalam sebuah 

kebudayaan 
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c. kebudayaan di mana kode itu beroperasi. 

Dan semiologi ini hampir dapat diterapkan di dalam setiap 

bidang kehidupan seperti dilakukan Barthes, yang menerapkan 

semiologi pada mode busana, balap sepeda Tour de france, boneka, 

film, fotografi, sastra dan mobil(Kurniawan, 2001:72). 

Dalam kaitannya dengan film, semiologi mengkaji simbol-simbol 

yang terdapat dalam film, yang kemudian direpresentasikan dalam 

kehidupan nyata, sehingga akan diperoleh makna tertentu. 

Film sebagai komunikasi dapat memberikan gambaran yang 

konkrit dan nyata mengenai budaya atau orang-orang dalam suatu 

keadaan yang sebelumnya hanya dapat diketahui dan dipelajari 

melalui kegiatan membaca buku atau mendengarkan berita. Sebagai 

media massa, film digunakan sebagai media untuk mereflekikan 

realitas. Melaui film informasi yang ingin  disampaikan pada khalayak 

lebih mudah diterima, karena film mempunyai keunggulan dalam 

bidang audio visual, sehingga selain menjadi media hiburan film juga 

dapat menjadi media pendidikan bagi khalayaknya. 

 “Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat 

berdasarkan muatan pesan (messege) dibaliknya, tanpa pernah berlaku 

disebaliknya. Kritik yang muncul terhadap perspektif ini didasarkan 

atas argumen bahwa film adalah potret dari kehidupan masyarakat 

dimana film itu dibuat. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikannya ke 

atas layar” (Irawanto, 1990:13 dalam Sobur, 2004:127) 

 

Film umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu 

termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam 
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upaya mencapai efek diharapkan. Yang paling penting dalam film 

adalah gambar dan suara, kata yang diucapkan (ditambah suara lain 

yang serentak mengiringi gambar-gambar) dan musik film (Sobur, 

2004:128). 

Film dibangun oleh serangkaian tanda-tanda yang berbentuk 

audio visual. Dari rangkain tanda tersebut terkandung pesan yang 

ingin disampaikan oleh pembuatnya. Tanda-tanda dalam bentuk audio 

visual ini juga dapat terdiri dari simbol-simbol untuk menggambarkan 

pesan tertentu: 

a. sebuah kata atau barang atau objek atau tindakan atau peristiwa atau 

pola atau pribadi atau hal yang kongkrit. 

b. sesuatu yang mewakili atau menggambarkan atau mengisyaratkan 

atau menandakan atau menyelubungi atau menyampaikan atau 

menggugah atau merujuk kepada atau mencorakkan atau 

menunjukkan atau berhubungan dengan atau mengacu pada atau 

mengambil bagian daalam atau berkaitan dengan. 

c. sesuatu yang lebih besar atau transeden atau tertinggi atau terakhir, 

sebuah makna, realitas, suatu cita-cita, nilai, prestasi, kepercayaan, 

masyarakat, konsep, lembaga, dan suatu keadaan. 

Dalam mengkaji simbol-simbol tersebut, analisis semiotik 

pada sinema atau film dapat dibagi menjadi beberapa level(Eriyanto, 

2008:114) 
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a. level realitas  

pada level ini realitas dapat dilihat dari kostum pemain, tata rias, 

lingkungan, gesture, ekspresi, suara, perilaku, ucapan, dan 

sebagainya sebagai kode budaya yang ditangkap melalui kode-kode 

teknis. 

b. level representasi 

meliputi kerja kamera, pencahayaan, editing, suara, dan casting. 

c. level idiologi 

meliputi satu kesatuan dan penerimaan sosial seperti kelas, 

patriarki, gender. Pada level ini idiologi yang menguasai budaya 

sebuah kelomok pemakai tanda mempengaruhi tanda yang 

diproduksi, dan idiologi menentukan visi atau pandangan kelompok 

budaya terhadap realitas. Untuk mengetahui idiologi dalam suatu 

tanda perlu diketahui konteks di mana tanda itu berada dan 

bagaimana di pemakai. 

Dari hal tersebut maka pemaknaan tanda ataupun simbol dalam 

film ataupun media, tidak hanya dilihat dari aspek sosialnya saja. 

Aspek sinematografis (tehnik pengambilan gambar) juga memiliki 

andil. Aspek sinematografis dalam perfilman mencakup berbagai 

tehnik yang digunakan untuk membangun suatu penggambaran dari 

cerita yang ingin disampaikan dan utnuk mendukung naratif serta 

estetik sebuah film(Pratista, 2008:89). 
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F.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan analisis semiotik, yaitu pemaknaan terhadap lambang-

lambang dalam teks media dan melihat bentuk-bentuk komunikasi yang 

diperlukan sebagai sistem tanda. Prosedur kualitatif menghasilkan hasil 

interpretatif yang bersifat mendeskripsikan suatu fenomena secara kritis 

sesuai dengan subyek penelitian yang diambil, yaitu ingin mengetahui 

tentang makna apa saja yang bisa dibangun tentang ketidakberdayaan 

perempuan dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita. 

Analisis semiotik merupakan cara atau metode untuk menganalisis 

atau memberikan makna-makna terhadap lambang-lambang yang terdapat 

dalam suatu paket lambang-lambang pesan atau teks. Teks yang dimaksud 

dalam hubungan ini adalah segala bentuk serta sistem lambang (sign) baik 

yang terdapat media massa (seperti terdapat pada berbagai paket televisi, 

karikatur, film, sandiwara, radio, berbagai bentuk iklan) maupun yang 

terdapat di luar media massa (seperti karya tulis, candi, monumen, Fashion 

show, dan menu masakan suatu food festifal) semiotika digunakan untuk 

melacak makna-makna yang diangkat berupa teks lambang-lambang 

(sign). Dengan kata lain pusat perhatian analisis semiotik adalah 

pemaknaan terhadap lambang-lambang dalam teks(Pawito, 2008:155-156). 

Sedangkan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif merujuk 

pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Jenis 
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penelitian deskriptif ini bertujuan membuat deskriptif secara sistematis, 

faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek 

tertentu. Peneitian memiliki konsep dan kerangka konseptual, lalu peneliti 

melakukan operasionalisasi konsep yang akan menghasilkan variabel 

beserta indikatornya. Riset ini untuk menggambarkan realita yang sedang 

terjadi tanpa menjelaskan hubungan anatar variabel(Kriyantono, 2006:69). 

Tanda dalam bahasa yang pengucapanya menggunakan ekspresi 

manusia, akan memberikan makna tentang perasaan dan pikiran manusia 

yang menyampaikan bahasa tersebut. Sehingga penelitian tentang film 

dapat menggunakan semiotika. Penggunaan semiotika dalam penelitian ini 

untuk menganalisis makna-makna apa saja yang bisa dibangun dari film 7 

Hati 7 Cinta 7 Wanita berkaitan dengan ketidakberdayaan perempuan. 

2.  Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang digunakan adalah film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita 

produksi Anak Negeri Film dan disutradarai oleh Robby Ertanto 

Soediskam dalam bentuk VCD yang berdurasi 94 menit. 

a. Visual 

Gambar-gambar yang tertuang dalam scene yang terdiri dari 

rangkaian gambar. Gambar inilah yang menyajikan isi atau muatan 

yang ingin disampaikan, berupa perpaduan elemen desain yang 

berbeda dan bergerak, gerakan akan menghasilkan makna. 
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b. Verbal 

Diantara bentuk simbol, bahasa merupakan simbol yang paling 

rumit, halus dan berkembang. Bahasa dapat dilihat dengan suara yang 

muncul pada film. Himawan Pratista(2008:29) mendefinisikan adegan 

sebagai bagian dari rangkaian yang dapat berupa teks atau gambar 

yang terdiri dari beberapa Frame atau juga bisa kumpulan dari 

beberapa shot. Sehingga adegan merupakan satu segmen pendek dari 

keseluruhan cerita yang memperlihatkan satu aksi kesinambungan. 

3. Metode Analisis 

Metode yang digunakan adalah semiotik atau semiologi. Melalui 

adegan-adegan dapat berupa apapun, seperti setting, dialog, pergerakan 

para pemain, dan tanda-tanda verbal dan non verbal pemain dalam film 7 

Hati 7 Cinta 7 Wanita yang menggambarkan ketidakberdayaan 

perempuan. 

Sebuah film dibangun dari berbagai tanda-tanda yang terjalin 

sehingga membentuk cerita dan makna. Makna sebenarnya yang terdapat 

dalam film tersebut adalah misi yang hendak disampaikan pembuat film 

kepada para penontonya. Makna yang terbentuk dari tanda-tanda tersebut 

dapat berupa makna denotatif (makna yang paling nyata) atau makna 

konotatif yang memerlukan kedalaman interpreasi. 

Pada tahap inilah peneliti mengkaji makna dari suatu tanda dengan 

menggunakan sistem pemaknaan dengan metode analisis Roland Barthes. 
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Barthes mengkaji makna dengan menggunakan pemaknaan dua tahap yaitu 

denotatif dan konotatif. 

Tabel 1.1 Peta Tanda Roland Barthes 

1. Signifier 

(penanda) 

2. Signified 

(petanda)  

3. Denotative sign (tanda 

denotatif)  

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER  

(PENANDA KONOTATIF)  

5. CONNOTATIVE SIGNIFIED  

(PETANDA KONOTATIF) 

6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 

Sumber : Paul Cobley & Litza Jansz (dalam Sobur, 2004:69) 

Dari peta barthes di atas terlihat baha tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda 

denotatif adalah juga penanda konotatif (4). Dengan kata lain, hal tersebut 

merupakan unsur material: hanya jika Anda mengenal tanda “singa”, 

barulah konotasi seperti harga diri, kegarangan, dan keberanian menjadi 

mungkin (Cobley dan jansz, 1999:51 dalam Sobur, 2006:69). 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melihat 

dan mengamati secara seksama film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita yang 

diproduksi tahun 2010, yang hanya berfokus pada visualisasi simbol baik 

verbal maupun non verbal pada masing-masing tokoh pemain film 
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tersebut. Serta melakukan studi pustaka, melalui buku-buku, leteratur, 

internet, dan sumber-sumber lainnya. 

5. Tehnik Analisis Data 

Tehnik analisis data yang dilakukan peneliti dalam mengelola kajian 

ini adalah dengan menggunakan  pendekatan semiotik dan 

menginterpretasikan data atau tanda yang berupa teks media. Teks media 

yang dimaksud bukan hanya dialog antar pemain tetapi juga meliputi 

ekspresi, pengambilan gambar. Penelitian ini akan menginterpretasikan 

yang terdapat dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita yang 

menginterpretasikan unsur ketidakberdayaan perempuan. Dalam 

pengambilan data penulis menggunakan pendekatan semiotika Roland 

Barthes. 

Fokus semiotik yang digunakan dalam teori Barthes gagasannya 

diwakili oleh signifikasi dua tahap (two order of signification) seperti 

terlihat pada gambar berikut(Sobur, 2006: 126-127). 

First order   Second order 

     

Reality       sign    Culture 

 

           from   

        

        

           content 

 

 

Gambar.3.1 signifikasi dua tahap Roland Barthes  

Denotation Signifier 

Signified 

connotation 

myth 
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Data penelitian berisi antara lain yang mencakup scene-scene yang 

menunjukkan unsur ketidakberdayaan perempuan. Data tersebut kemudian 

dianalisis sesuai dengan teori semiotik Roland Barthes, melalui dua tahap 

yaitu denotasi dan konotasi.  

Adapun langkah langkah analisis data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

-Denotasi akan menggambarkan wujud paling nyata dari tanda, 

merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, yaitu apa yang 

digambarkan tanda terhadap sebuah obyek. Denotasi didapat dari 

pengamatan langsung dari tanda-tanda yang ada yang menghasilkan 

makna nyata, makna yang sebenarnya hadir dan mudah dikenali secara 

langsung. 

-Konotasi merupakan signifikasi tingkat kedua. Makna konotasi didapat 

dari hubungan antara kode, simbol atau lambang yang satu dengan yang 

lain ataupun perlawanannya. Selain itu, makna konotasi terjadi karena 

adanya interaksi antara lambang denotasi dengan perasaan atau emosi 

dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaan. Karena pada dasarnya 

penanda konotasi dibangun dari tanda-tanda dari sitem denotasi. 

Biasanya beberapa tanda denotasi dapat dikelompokkan bersama untuk 

membentuk suatu konotator tunggal, sedangkan petanda konotasi berciri 

sekaligus umum, global dan tersebar (Kurniawan, 2001: 68). 

-Mitos merupakan makna-makna yang hidup dalam masyarakat. Mitos 

adalah “modus pertandaan”, sebuah bentuk, sebuah “tipe wicara” yang 
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dibawa melalui wacana. Mitos didefinisikan melalui cara pesan tersebut 

disampaikan, motivasi yang dikandung serta maksud yang ingin 

disampaikan. Analisis mitos sendiri dilakukan setelah scene-scene dari 

tiap kategori telah dianalisis. 

-Verbal adalah bagian dari film sebagai pendukung emosional, dapat 

berasal dari dialog. 

-Visual  Image merupakan gambar bergerak yang dibangun oleh visual 

styles diantaranya ekspresi, gerak tubuh. 

“Barthes tidak hanya memahami proses penandaan, dia juga 

melihat aspek lain dari penandaan yaitu “mitos” yang menandai 

suatu masyarakat. Mitos menurut Barthes terletak pada tingkat kedua 

penandaan, jadi setelah terbentuk system tanda-penanda-petanda; 

tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki 

petanda kedua dan membentuk tanda baru. Kontruksi penandaan 

pertama adalah bahasa, sedang konstruksi penandaan kedua 

merupakan mitos. Konstruksi penandaan kedua ini dipahami Barthes 

sebagai metabahasa (metalaunguage)” (Kurniawan, 2001: 22). 

 

 

6. Validitas Data 

Menurut Pawito, validitas data dalam penelitian komunikasi kualitatif  

lebih menunjukkan pada tingkat sejauh mana data yang diperoleh telah 

secara akurat mewakili realitas atau gejala yang diteliti (Pawito, 2008:97). 

Validasi data merupakan bentuk batasan yang berkaitan dengan suatu 

kapasitas bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin 

diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data 

yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi. Tehnik 

triangulasi, yaitu “menganalisis jawaban subjek dengan meneliti 
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kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang 

tersedia(Kriyantono, 2008:70). 

Moleong (2007:330) menyatakan ada empat teknik triangulasi yaitu: 

triangulasi data (trianggulation), trianggulasi peneliti (investigation 

trianggulation), trianggulasi metodologis (methodological trianggulation), 

dan trianggulasi teoritis (theoritical trianggulation). Trianggulasi data ini 

untuk keperluan pengecekkan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. 

Untuk menjamin validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini, 

digunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data dilakukan oleh peneliti 

dengan menggunakan perspektif lebih dari satu data dalam membahas 

permasalahan yang dikaji karena suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu 

masyarakat tidak hanya dikaji dari satu data saja, tetapi juga pandangan 

lain.. Moleong (2007:236) menyatakan bahwa melalui trianggulasi data 

akan diperiksa kebenaran data dengan menggunakan perbandingan data 

yang lain, sehingga keabsahan dan kebenaran data akan diuji oleh sumber 

data yang berbeda. Data tentang ketidakberdayaan perempuan diperoleh 

dari satu data seperti dokumen, arsip, buku pustaka, dan artikel dalam 

membahas permasalahan yang dikaji. Masing-masing data kemudian 

dicross chek untuk menentukan kevalidannya. 

Prosedur ini dipilih karena disesuaikan dengan fokus penelitian 

kualitatif yang dilakukan, yang berdasarkan analisis semiotik film 7 Hati 7 

Cinta 7 Wanita. Trianggulasi data adalah upaya peneliti untuk mengakses 
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sumber-sember yang lebih bervariasi guna memperoleh data yang 

berkenaan dengan persoalan yang sama(Pawito, 2007:99). 

Dalam penelitian ini setelah peneliti mengambil scene yang dianggap 

menunjukkan tanda-tanda yang mengandung makna ketidakberdayaan 

kemudian dicek ulang dalam buku-buku dan refrensi lainnya, jika memang 

benar kebenarannya, peneliti menggunakan gambar yang telah terpilih 

sebagai data. 

G. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka maka dapat dirumuskan suatau 

kerangka pemikiran. Dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita terdapat berbagai 

macam permasalahan ketidakberdayaan perempuan yang dikategorikan. Film 

ini bisa dikatakan sebagai representasi kehidupan perempuan di Indonesia, 

mulai dari tema hingga alur ceritanya. Dari sinilah peneliti tertarik untuk 

menganalisis dengan metode penelitian semiotik untuk mempresentasikan 

penggambaran ketidakberdayaan perempuan dalam film 7 hati 7 cinta 7 

wanita. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut : 
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Skema 1.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Visualisasi film 7 Hati 

7 Cinta 7 Wanita 

Simbol visual dan 

simbol verbal 

Kategori analisis 

a. Kekerasan secara psikis 

b. Kekerasan fisik 

c. Kekerasan seksual 

d. Bukan pengambil keputusan 

 

 

 

Analisis denotasi, 

konotasi, dan mitos 

makna 


