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Abstract 
The film became one of the mass communications media which has its own charm as 
compared to other mass communication media. In a film, reality or phenomena in 
everyday life is constructed in such a way through the various scenes that exist. One 
of the realities that are often raised and constructed by the media is about feminism. 
Feminism is quite influential on popular culture. This can be known from the many 
products of popular culture (such as film, for example) that the theme of feminism. 
This study wanted to find out how the construction of feminism in Indonesia films by 
director Nia Dinata. The object of this research are: Ca Bau Kan, Berbagi Suami, 
Arisan, and Perempuan Punya Cerita, Cibinong Story segment. 
This study is a qualitative descriptive study using critical discourse analysis method, 
by adopting the model Sara Mills. This model was adopted because it adjusts the 
object of research in the form of films, in which Sara Mills to do more research on 
print media. 
By performing the analysis of two levels, namely the micro level and macro level, 
obtained results that there is construction of feminism in films that became the object 
of research, as follows: In the analysis of micro level, there are some aspects of the 
center of attention, namely: theme, setting, characters, dialogue, costume, 
photography, and music. From all of these aspects can be known how the films 
construct feminism. In the analysis of the macro level, there are some aspects that are 
used, namely the use of various greeting and a link between social context with the 
film. Meanwhile, construction of feminism that is widely available in these films is 
liberal feminism, of which enhance the careers of women's rights, rights of women in 
sexual terms, and the right of women to determine its future. 
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Pendahuluan 

Film, sebagai salah satu media komunikasi massa, sekaligus produk budaya 

populer, dipercaya mempunyai andil besar dalam mengkonstruksi segala berbagai 

realitas. Sehingga, muncullah istilah realitas media. Realitas media tersebut seringkali 

berupa simbol-simbol atau tanda-tanda tertentu yang terdapat dalam isi dari produk 

suatu media massa. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa realitas media adalah simbol-

simbol yang terdapat dalam isi dari suatu produk media (Bungin, 2007).   

Dalam penelitian “Konstruksi Feminisme dalam Film Indonesia (Analisis 

Wacana Kritis Konstruksi Feminisme dalam Film Indonesia Karya Sutradara Nia 

Dinata)”.  Beberapa film yang akan diteliti adalah karya sutradara perempuan Nia 

Dinata, dan yang  dijadikan bahan penelitian antara lain adalah film: Ca Bau Kan, 

Berbagi Suami, Arisan, dan Perempuan Punya Cerita segmen Perempuan dari 

Cibinong. Nia Dinata sendiri dipilih sebagai sutradara yang filmnya akan dianalisis 

karena prestasinya di bidang penyutradaraan film (Syafputri, 2011). Beberapa 

prestasinya tersebut di antaranya: Nia Dinata pernah memenangkan award di Seoul, 

mendapat mention di New York Times, serta masuk dalam INDV. Karya filmnya 

yang berjudul Ca Bau Kan membawanya pada predikat Sutradara Baru Terbaik yang 

Menjanjikan (the most promising newcomer director) di Festival Film Asia Pasifik, 

Korea pada tahun 2002, bahkan dinominasikan sebagai kandidat Film Asing Terbaik 

pada Oscar 2003. Sementara itu, filmnya yang berjudul Arisan, berhasil 

memenangkan kelima penghargaan utama dalam Festival Film Indonesia 2004, yakni 

Film Terbaik, Pemeran Utama Pria Terbaik, Pemeran Utama Wanita Terbaik, 

Pemeran Pendukung Pria Terbaik, dan Pemeran Pendukung Wanita Terbaik., hingga 

film ini berhasil diputar di festival film Internasional seperti di New York, 

Amsterdam serta Vancouver. 

Film Berbagi Suami dan Perempuan Punya Cerita yang diproduksi pada 

tahun 2006 dan 2008 lebih mengisahkan tentang perempuan. Dalam kedua film 

tersebut, Nia lebih dalam menyoroti dan mengkritisi peran gender dan budaya 

patriarki yang kerap menimbulkan gejolak tersendiri bagi kaum perempuan. 



Penelitian ini mengkaji mengenai konstruksi feminisme pada beberapa judul 

film yang telah dipilih, kemudian melihat aliran feminisme mana yang cenderung 

dikonstruksi serta apa saja aspek-aspek feminisme dalam aliran yang dikonstruksi 

dalam film-film Indonesia karya Nia Dinata. 

 

Tinjauan Pustaka 

a. Film sebagai Media Penyampai Pesan dalam Komunikasi Massa 

Sebagai salah satu bentuk media massa, di mana film dikonsumsi oleh 

khalayak ramai, membuat keberadaannya memegang peranan penting terhadap para 

konsumennya, yaitu penonton film tersebut. Film dapat membantu audiens untuk 

melakukan perubahan identitas, melewati periode yang sulit, transisi kebudayaan, 

serta menghentikan kekacauan-kekacauan yang terjadi. Hal ini memungkinkan 

karena, cerita dalam film bisa dibuat sedemikian rupa sehingga audiens merasa perlu 

melaksanakan seperti apa yang terlihat dalam film tersebut. Dengan kata lain, 

khalayak bisa saja terpengaruh oleh film. Oleh karena itu, film-film yang mempunyai 

nilai moral yang positif sangat diperlukan untuk dipertontonkan kepada masyarakat 

luas, sebagai salah satu bahan pembelajaran bagi masyarakat tersebut.  

Film umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk 

berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam mencapai efek yang 

diharapkan. Dalam film, banyak kita temui tanda-tanda ikonis, yakni tanda-tanda 

yang menggambarkan sesuatu. Tanda-tanda dalam film tersebut disampaikan dalam 

bentuk pesan verbal maupun non verbal. Dari tanda-tanda tersebut, masyarakat 

sebagai penikmat film, dapat menemukan nilai moral dalam sebuah film. Sehingga, 

film tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan saja, melainkan juga bisa menjadi 

media edukasi/ pendidikan. 

Penyampaian pesan dalam film memang lebih bersifat variatif. Sebuah film 

dapat menyimbolkan pesannya dalam dialog, narasi, dan tulisan sebagai pesan verbal. 

Sedangkan perilaku, karakter, ekspresi, penampilan, pencahayaan, sudut pengambilan 



gambar, musik latar, warna, dan tanda atau simbol lain yang memiliki arti tertentu 

merupakan sarana komunikasi non verbal dari sebuah film.  

Seperti halnya kata-kata, pesan non verbal juga memiliki makna denotative 

dan konotatif. Seperti halnya kata-kata pula, pesan nonverbal juga memainkan 

peranan penting dalam keterhubungan satu individu dengan indidu lain dalam 

komunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal penting yang 

menyatakan peran perilaku nonverbal dalam interaksi antar manusia, di antaranya 

menurut Ekman dalam Knapp & Hall (2010), adalah: 

 Repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara 

verbal. 

 Substitusi, yaitu menggantikan pesan verbal. 

 Kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain. 

 Komplemen, yaitu melengkapi dan memperkaya makna. 

 Aksentuasi, yaitu untuk menegaskan pesan verbal. 

Film memiliki kemampuan untuk menyajikan makna yang jelas karena 

kompleksitas yang dimilikinya, baik dari segi gambar maupun dari segi suara. Makna 

yang dimiliki oleh film bukan berasal dari film itu sendiri melainkan dari hubungan 

antara pembuat film (produsen, produser atau pun sutradara) dengan penikmat atau 

penonton dari film itu sendiri. Pemaknaan film dibentuk dalam proses produksi 

sebuah film terkait dengan addresser (pemberi pesan), dimana proses produksi ini 

akan menentukan bagaimana pesan (message) yang akan disampaikan kepada 

penonton atau addresse (dalam model komunikasi Jakobson). Dalam pembuatan film, 

pembuat film mengemas film sehingga mampu untuk menarik penerima pesan secara 

emosional bahkan sebuah film dalam mencapai tujuan tersebut, mengambil realitas 

atau peristiwa dalam masyarakat yang diyakini sebagai ’kebenaran’ untuk menjadi 

landasan film (Whetmore, 1989). 

Pesan dalam sebuah film ini mengacu pada sesuatu yang lain di luar pesan itu 

sendiri, seperti dalam film yang penulis teliti, yang memiliki pesan tersendiri, baik 



berupa pesan yang berkaitan dengan feminisme atau pun pesan yang berada di luar 

pesan feminisme. Inilah yang dinamakan context. Selanjutnya contact, sebagai sarana 

saluran fisik dan koneksi fisiologis antara pengirim dan penerima. Code, sistem 

makna bersama yang berdasarkan hal ini pesan distrukturkan (Fiske, 1990) 

 

b. Analisis Wacana sebagai Salah Satu Metode Analisis Isi Media 

Analisis wacana merupakan salah satu alternatif dari analisis isi selain analisis 

isi kuantitatif yang cukup mendominasi ranah ilmu pengetahuan, dan sering 

digunakan oleh banyak peneliti isi media. Namun, berbeda dengan analisis isi 

kuantitatif, analisis wacana lebih menekankan unsur “why” atau bagaimana suatu 

pesan yang terkandung dalam sebuah isi media, bukan hanya unsur “what” atau apa. 

(Eriyanto, 2001). Interpretasi merupakan dasar dari analisis wacana. Hal ini berlaku 

demikian karena analisis wacana merupakan bagian dari metode interpretatif yang 

mengandalkan interpretasi dan penafsiran penulis. Sehingga, segala pemaknaan akan 

berdasarkan papa penafsiran (interpretasi) penulis. Setiap teks dalam analisis wacana 

pada dasarnya bisa dimaknai secara berbeda, dapat ditafsirkan secara beragam oleh 

masing-masing individu peneliti. (Tarigan, 1993). 

Dalam penelitian ini, film-film yang penulis pilih sebagai objek penelitian ini 

akan penulis analisis melalui analisis wacana sesuai pandangan kaum kritis, dengan 

menggunakan pendekatan Perancis (French Discourse Analysis), analisisnya 

mengikuti model Sara Mills (tentunya dengan beberapa penyesuaian, karena model 

Sara Mills lebih banyak diaplikasikan pada media massa cetak).Sara Mills adalah 

seorang teoris (ahli yang banyak menemukan teori) wacana. Titik perhatiannya 

terutama pada wacana mengenai feminisme, misalnya mengenai bagaimana 

perempuan ditampilkan dalam teks, baik itu berupa teks novel, gambar, foto, ataupun 

dalam berita. Oleh sebab itu, Mills seringkali disebuat sebagai ahli wacana dengan 

perspektif feminis.  

Gagasan Sara Mills ini berbeda dengan para ahli wacana yang menganut 

pendekatan critical lingustics. Jika critical lingustics lebih memusatkan kajiannya 



pada struktur kebahasaan dan bagaimana pengaruhnya dalam pemaknaan khalayak, 

Sara Mills lebih melihat bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks, serta 

bagaimana pembaca (audiens) mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dalam 

penceritaan teks (Eriyanto, 2001). Jika melihat pada karakteristik analisis wacana 

kritis yang selalu melibatkan analisis level mikro serta analisis level makro, maka 

dalam konteks model analisis Sara Mills yang terdiri dari dua hal utama, maka level 

mikro bisa diketahui dengan cara melihat posisi subjek-objek, dan posisi makro bisa 

dilihat dari posisi pembaca. Berikut ini penjelasannya (Eriyanto, 2001): 

(1) Posisi: subjek-objek  Mills memang menekankan bagaimana posisi dari 

berbagai aktor sosial, posisi gagasan , atau peristiwa ditempatkan dalam teks. 

Posisi-posisi tersebut akhirnya pada akhirnya menentukan bentuk teks yang 

hadir di tengah khalayak.  

(2) Posisi pembaca  Sara Mills berpandangan, dalam suatu teks posisi pembaca 

sangatlah penting dan harus diperhitungkan dalam teks. Teks dianggap sebagai 

hasil negoisasi antara penulis dan pembaca. 

 Jika digambarkan dalam bagan, beginilah hubungan antara berita dengan 

pembaca dan wartawan: 

 

 

 

 

Gambar 1. Model konteks analisis wacana kritis model Sara Mills 
Sumber: Eriyanto, 2001 

 

Jika analogi tersebut diaplikasikan dalam kajian mengenai film, maka menurut 

model analisis wacana kritis Sara Mills, film tidak diproduksi secara terpisah dengan 

masyarakat yang akan berperan sebagai audiens. Film diproduksi dengan melihat 

konteks masyarakat dan kondisi sosial yang sedang terjadi.  
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C. Feminisme dan Alirannya 

Secara etimologis, feminisme berasal dari kata femme (woman), yang berarti 

perempuan (tunggal) yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum 

mereka (perempuan dalam arti jamak), sebagai kelas sosial. Sehingga feminisme 

merupakan sebuah paham perempuan yang berupaya memperjuangkan hak-haknya 

sebagai sebuah kelas sosial. Adapun dalam hubungannya dengan hal ini, perlu 

dibedakan antara male dan female dengan masculine dan feminine. Konsep male  dan 

female digunakan untuk membedakan aspek biologis dan hakikat alamiah, sementara 

itu masculine dan feminine digunakan untuk membedakan aspek psikologis dan 

kultural. (Shelden dalam Sugihastuti, 2000). 

Feminisme tidak hanya melulu berhubungan dengan masalah emansipasi yang 

cenderung berhubungan langsung dengan persamaan hak. Feminisme juga melibatkan 

adanya gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam 

upaya mengharapkan perubahan status sosial, kebudayaan, dan cara pandang 

sehingga dapat tercapai suatu keadilan dan persamaan hak. 

Dengan bahasa yang lebih awam, bisa dipahami bahwa feminisme merupakan 

gerakan menuntut adanya emansipasi atau kesaaan hak dan keadilan dengan pria. 

Walaupun feminisme merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dan berkembang di 

Eropa dan Amerika, di Indonesia pun tercatat perkembangan gerakan ini. Jika 

diruntut dari masa ke masa, maka feminisme di Indonesia bisa dibagi ke dalam empat 

masa (Gazhali, 2007), yaitu: 

 Masa yang pertama merupakan masa perintisan feminisme. Periode ini 

berlangsung pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Tokoh-tokoh perempuan 

saat itu bukan hanya menuntut perbaikan pendidikan perempuan, tapi juga 

telah menggugat praktek poligami, pernikahan dini, dan perceraian yang 

sewenang-wenang. Gerakan individual yang baru dalam tahap rintisan ini 

mungkin tidak bisa diharapkan punya pengaruh signifikan, karena tidak 

adanya pengorganisasian yang tercatat dengan baik. 



 Adanya institusionalisasi gerakan. Periode ini berlangsung antara akhir 

1920-an hingga akhir 1950-an. Isu yang berkembang masih sama dengan 

sebelumnya, yaitu emansipasi perempuan di berbagai bidang, termasuk 

penolakan poligami, pembenahan pendidikan, dan sebagainya.  

 Ketiga, emansipasi perempuan dalam pembangunan nasional yang 

berlangsung sejak 1960-an hingga 1980-an. Dengan makin baiknya 

pendidikan perempuan, perempuan bukan hanya diakui kemampuannya, tapi 

juga diajak aktif dalam mengisi pembangunan. Yang perlu dicatat, pada 

periode ini telah lahir Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Hukum 

Perkawinan. 

 Keempat, diversifikasi gerakan hingga ke level terbawah seperti pesantren. 

Ini berlangsung antara 1990-an hingga sekarang. Pada era ini terjadi sinergi 

antara feminis sekular dan feminis Islam. Muara yang hendak dituju sama, 

yaitu penguatan civil society, demokratisasi, dan penegakan HAM, termasuk 

keadilan dan kesetaraan gender. 

 

Metodologi Penelitian 

Analisis wacana dalam penelitian ini, menggunakan model analisis Sara Mills 

sebagai panduan. Namun, karena penelitian merupakan penelitian terhadap produk 

media massa audio visual, maka dalam praktek analisis mengalami penyesuaian.  

Corpus-corpus film-film Indonesia karya sutradara Nia Dinata yang menjadi 

objek dalam penelitian ini direkontruksi secara menyeluruh, langkah-langkah analisis 

data data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pengamatan terhadap empat buah film Indonesia karya sutradara 

Nia Dinata yang menjadi sampel penelitian ini, yaitu: Ca Bau Kan, Berbagi 

Suami, Arisan! dan Perempuan Punya Cerita segmen Perempuan dari 

Cibinong. 

2. Melakukan analisis level mikro, dengan mengklasifikasikan feminisme dari 

berbagai era 



3. Memilih scene yang mewakili wacana-wacana feminisme yang dalam film-

film tersebut. 

4. Melakukan analisis level makro, dengan menghubungkan konteks sosial di 

luar isi film 

 

Analisis Data 

a Analisis Wacana Konstruksi Feminisme dalam Film Ca Bau Kan, Arisan, 

Berbagi Suami, dan Perempuan Punya Cerita segmen Cibinong level 

mikro 

Beberapa hal yang menjadi titik pokok analisis dalam melakukan analisis wacana 

mengenai konstruksi feminisme yang terdapat dalam film Ca Bau Kan, Arisan, 

Berbagi Suami, dan Perempuan Punya Cerita segmen Cerita Cibinong level mikro 

yaitu tema, setting, karakter, dialog, kostum, fotografi, dan musik. Unsur-unsur dalam 

analisis level mikro tersebut diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Po-Lin 

Pan dengan judul A Postcolonial Discourse Analysis of Wong Kai-Wai's Films. Pan 

(2007) 

1. Tema 

Keempat film yang menjadi objek penelitian ini mengangkat tema yang sama, 

yaitu mengenai perempuan. Tidak berhenti sampai di situ saja, masing-masing film 

memiliki kecenderungan masing-masing dalam hal tema ini. Yang jelas, ketiganya 

bertemakan perempuan dengan titik fokus yang berbeda-beda. Dalam film Ca Bau 

Kan, tema perempuan lebih condong pada perjuangannya saat menghadapi tekanan 

dari dominansi kaum laki-laki. Tokoh Tinung (Lola Amaria) diceritakan sebagai ca 

bau kan yang artinya adalah ‘perempuan’. Namun pada masa itu (zaman penjajahan), 

asosiasi ca bau kan sering negatif, yaitu diasosiasikan dengan pelacur, gundik, atau 

perempuan simpanan orang Tionghoa. Sehingga, bisa ditebak bagaimana Tinung 

menjalani hidupnya pada masa itu. 



Arisan, tema perempuan tampak lebih condong kepada eksistensi mereka dalam 

bersosialisasi dengan sesamanya di luar rumah, terlepas dari peran mereka sebagai 

perempuan bekerja maupun sebagai ibu rumah tangga. Tokoh Meimei yang 

diperankan oleh Cut Mini Theo adalah seorang wanita karier (interior designer). 

Dalam film ini Meimei diceritakan mengikuti arisan dengan perempuan-perempuan 

lain yang berprofesi beragam menunjukkan bahwa Meimei menyalurkan 

eksistensinya dengan mengikuti arisan tersebut,  

Sementara itu, dalam film Berbagi Suami,  perempuan digambarkan berusaha 

untuk melakukan pemberontakan terhadap penindasan kaum pria yang melakukan 

praktek poligami terhadap mereka. Walaupun tidak kesemua tokoh perempuan yang 

dipoligami berhasil melakukan pemberontakan mereka, namun mereka melakukan 

usaha pemberontakan itu dengan caranya masing-masing.  

Film yang ketiga, Perempuan Punya Cerita segmen Cerita Cibinong, dalam film 

ini, perempuan digambarkan sebagai korban penindasan laki-laki, di mana tokoh Esi 

(Shanty) harus menderita karena putrinya yang masih beranjak remaja, yaitu 

Maesaroh (Ken Nala Amirta) dilecehkan secara seksual oleh suaminya, Narto 

(diperankan oleh Reka Wijaya). Hal itu membuat Esi kabur dari rumah dan 

ditampung oleh temannya yang merupakan biduan dangdut, yaitu Cicih (Sarah 

Sechan). Namun, ternyata Cicih malah membawa Maesaroh mengikuti kang Mansyur 

(Otto Satriya Jauhari) karena termakan iming-iming diorbitkan menjadi artis di 

Jakarta. Belakangan, ternyata Maesaroh dijual dan dinikahkan dengan seorang pria di 

luar negeri. Dalam film ini, tema perempuan yang tampak menonjol adalah 

ketidakberdayaannya atas perilaku semena-mena kaum pria. 

 

2. Setting 

Dalam keempat film Indonesia karya sutradara Nia Dinata yang menjadi objek 

penelitian ini, masing-masing diproduksi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama 

rentang waktunya. Film Ca Bau Kan diproduksi pada tahun 2002. Film Arisan 

diproduksi pada tahun 2004, film Berbagi Suami diproduksi dua tahun setelahnya, 



yaitu tahun 2006, dan Perempuan Punya Cerita segmen Cerita Cibinong diproduksi 

pada tahun 2007. 

Film Ca Bau Kan menggambarkan zaman kolonial Belanda pada tahun 1930-an, 

pendudukan Jepang pada 1940-an, hingga pasca-kemerdekaan tahun 1960. Setting ini 

bisa diketahui dari filmnya yang menampakkan rumah-rumah kuno, di mana 

syutingnya dilakukan di daerah Lasem, Ambarawa, Tay Kak Sie di Gang Lombok, 

Semarang. Perabotan dan Props untuk syuting, meja-meja dan kursi antik, dipinjam 

dari kolektor di Rembang, Lasem, dan juga Semarang untuk menambah keakuratan 

lokasi. Satu hal yang juga diingat dari pembuatan film ini adalah penggunaan kereta 

api tua yang masih sempat dijalankan lagi dalam adegan kedatangan Tan Peng Liang 

dan Tinung di Stasiun Semarang Tawang. 

Sementara itu, ketiga film yang lain menggambarkan kehidupan para perempuan 

era sama kini, tahun 2000-an. Film Arisan mengambil latar belakang metropolitan, 

kota Jakarta, yang memang sebagian besar penduduknya merupakan kalangan elit dan 

bergaya hidup socialite minded. Dalam kerangka kehidupan perempuan modern, 

konsep feminisme nampaknya menjadi sesuatu hal yang lebih dapat diaplikasikan. 

Hal ini bisa dilihat dari keragaman profesi kaum perempuan yang ada di kota besar 

seperti Jakarta jika dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di daerah. 

Sementara itu, film kedua, yaitu Berbagi Suami. Menampilkan kisah tiga 

perempuan yang serupa, namun dengan setting yang berbeda-beda, walaupun sama-

sama mengambil setting di kota Jakarta. Dalam kisah Salma, setting yang dipilih 

adalah Jakarta kawasan perkotaan. Hal ini bisa dilihat dari bentuk bangungan 

rumahnya yang bergaya modern dan memiliki taman yang asri. Di perkotaan, 

memang rumah minimalis menjadi simbol baru bagi masyarakat kota beserta 

tamannya. Rumah minimalis dianggap mencerminkan cara hidup dan bekerja 

masyarakat urban yang serba praktis, ringan, efesien dan sederhana. Rumah dan 

taman merupakan reinterpretasi sosial budaya masyarakat terhadap alam dan tempat 

tinggalnya. Tokoh perempuan sentral yang kedua adalah Siti. Dalam film ini, Siti 

digambarkan tinggal di rumah Pakliknya yang berada di kota Jakarta juga, namun di 



perkampungan kumuh. Hal ini tampak dari gang-gang sempit yang harus dilalui 

sebelum sampai di rumah Pakliknya tersebut. Bangunan rumahnya pun berupa rumah 

petak yang hanya terdiri dari beberapa bagian ruangan kecil, hanya ada dua kamar 

tidur, dengan penghuni yang sangat banyak, yaitu tujuh orang anak-anak yang masih 

kecil-kecil, dan empat orang dewasa (Paklik, Sri, Dwi, dan Siti). Belakangan, 

bertambah satu lagi penghuninya yaitu istri muda Paklik yang berasal dari Aceh. 

Sementara itu, tokoh perempuan yang menjadi tokoh sentral ketiga yaitu Ming 

diceritakan tinggal di kawasan Jakarta yang bukan pusat kota, melainkan di 

perkampungan kumuh. Dalam suatu adegan, tampak pertemuan antara tokoh Siti dan 

Paklik saat sedang berjalan menuju rumah Paklik, dan bertemu dengan tokoh ik 

Linda yang sedang berada di dalam mobil pick up dan menunggu suaminya 

memanggil Ming untuk berbelanja ke apsar bersama. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa tempat tinggal mereka berdekatan. Namun, selanjutnya, Ming pindah ke 

apartemen yang tentu saja jauh dari lingkungan kumuh, setelah dia dinikahi secara 

diam-diam oleh Koh Abun. 

 

3. Karakter 

Dalam film Ca Bau Kan, tokoh Tinung jelas menjadi tokoh protagonis dengan 

karakteristik Betawi yang sangat kental, cantik, dan pemalu. Karena kecantikannya 

tersebut ia menjadi simpanan seorang saudagar pisang dari Tionghoa. Menjadi 

perempuan simpanan, tentu Tinung tak bisa berbuat banyak, dia menjadi perempuan 

yang menurut pada saudagar pisang tersebut. Yang kemudian dia tidak tahan dan 

melarikan diri karena kekerasan yang dialaminya. Sampai pada akhirnya ia bertemu 

dengan tokoh Tan Peng Liang (Ferry Salim) dan mereka pun saling jatuh cinta. 

Walaupun dengan Tan Peng Liang ini dia pun hanya menjadi wanita simpanan, 

namun hatinya lebih berbahagia, bahkan Tinung rela menolak pinangan laki-laki lain 

yang juga ingin menjadikannya perempuan simpanan. 

Dalam film Arisan, para tokoh perempuan dalam film ini juga memiliki karakter 

yang beragam. Meimei digambarkan sebagai seorang perempuan mandiri yang 



memiliki pekerjaan cemerlang, walaupun sempat hancur karena mengetahui 

suaminya berselingkuh, namun pada akhirnya Meimei menjadi seorang perempuan 

yang kuat berkat dukungan dari teman-temannya. Tokoh perempuan lain, yaitu 

Andien digambarkan sebagai seorang ibu rumah tangga yang juga istri dari seorang 

pengusaha kaya. Dia digambarkan sebagai seorang yang kuat, dan hal tersebut bisa 

dilihat dari pilihannya untuk bersenang-senang dengan seorang guru bahasa latin 

muda dengan paras tampan (Reuben Elishama) setelah suaminya mengakui 

perselingkuhannya. 

Sementara itu, karakter dalam film Berbagi Suami semakin kompleks. Para tokoh 

perempuan dalam film ini sebenarnya sama-sama merupakan perempuan yang tidak 

mau dengan begitu saja menerima takdirnya, namun mereka melakukannya dengan 

cara yang berbeda-beda. Tokoh Salma digambarkan paling bijaksana sebagai 

perempuan yang dipoligami oleh suaminya dibandingkan dengan tokoh perempuan 

lain yang juga mendapat perlakuan yang sama, yaitu dipoligami.  Salma tetap 

bertahan dengan pernikahannya, karena sang ibu telah berpesan padanya untuk tidak 

bercerai. Sehingga, ketika mengetahui suaminya (tokoh pak haji) telah memiliki istri 

selain dirinya, dia memang tidak meminta cerai, bahkan kemarahan yang diluapkan 

pada suaminya pun bukan kemarahan yang menggunakan emosi. Walaupun telah 

dimadu, Salma tetap menerima suaminya pulang ke rumahnya dan hanya 

mensyaratkan suaminya untuk mandi sebelum masuk ke dalam rumahnya. 

Karakternya ini mungkin terlihat lemah, karena sebagai seorang perempuan yang 

dimadu ia memilih untuk tetap tinggal bersama suami dan putranya. Namun, 

sikapnya ini justru menunjukkan kemenangan pada akhir cerita, karena, suaminya 

yang kemudian terkena penyakit stroke memilih untuk dirawat di rumahnya (bukan di 

rumah istri-istri mudanya) hingga ajal menjemputnya. Terlebih lagi, dia memiliki 

pekerjaan sebagai seorang dokter, sehingga membuatnya menjadi lebih ‘menang’ di 

antara istri-istri suaminya yang lain. Sebagai perempuan yang mempunyai pekerjaan 

di luar rumah, Salma memiliki nilai lebih dibandingkan perempuan lain. Hal ini juga 

berlaku jika terdapat perbandingan antara dirinya dengan suaminya. Sebagai 



seseorang yang juga memiliki pekerjaan di luar rumah, terbukti Salma juga memiliki 

kapasitas lebih sebagai seorang perempuan. Memiliki teman kerja, obsesi 

meningkatkan perannya bagi kesehatan perempuan lain yang kurang mampu, 

memiliki kesempatan tampil dalam acara televisi dan berbicara mengenai 

keputusannya melakukan poligami. 

Tokoh perempuan lain dalam film Berbagi Suami adalah Siti. Karakter Siti 

adalah penurut dan lugu. Namun walaupun begitu, pada akhirnya dia berani 

menentukan apa yang diinginkannya, bahkan untuk hal yang ekstrim, seperti 

merasakan kenikmatan saat bersama dengan istri kedua Pakliknya, yaitu tokoh Dwi. 

Puncaknya, perempuan Jawa yang lugu itu berani melakukan keinginannya untuk 

lepas dari belenggu kehidupan poligami yang dijalaninya, dan membawa serta Dwi, 

orang yang dianggapnya lebih bisa memberikan ketenangan dan kebahagiaan 

dibandingkan dengan suaminya sendiri. 

Karakter tokoh perempuan dalam kisah yang berbeda pada film Berbagi Suami 

adalah seorang gadis Tionghoa remaja yang bekerja sebagai pelayan di sebuah 

restoran bebek goreng terkenal, bernama Ming. Dalam film ini Ming diceritakan 

menjadi istri simpanan seorang pemilik restoran bebek goreng bernama Koh Abun. 

Hal ini menunjukkan bahwa Ming tidak memiliki hubungan yang ideal dengan kedua 

orangtuanya yang memang tidak diceritakan dalam film ini. Hasrat seksualnya dia 

lampiaskan dengan berdasar pada sebuah hubungan yang tidak wajar dengan seorang 

laki-laki yang telah memiliki istri. Sebetulnya karakter Ming ini juga dipengaruhi 

karena kemandiriannya yang tidak lagi tinggal bersama dengan orangtuanya. 

Hidup terpisah dengan orangtua banyak dipahami sebagai sebuah kemandirian. 

Pada dasarnya, kemandirian ini mencakup beberapa dimensi, yaitu behavioral, 

kognitif, dan afektif (Zimmer-Gembeck, & Collins, 2003). Kemandirian behavioral 

ditandai dengan keaktifan, kebebasan menjalankan fungsi pengaturan diri sendiri dan 

melakukan keputusan personal sendiri. Sementara itu kemandirian kognitif adalah 

keyakinan bahwa seseorang memiliki kendali atas kehidupannya sendiri, dan mampu 

memutuskan sebuah keputusan secara subjektif tanpa membutuhkan validasi sosial 



yang berlebihan. Kemandirian yang terakhir adalah kemandirian afeksi, atau 

kemandririan emosional; yaitu pemisahan diri dari orangtua dan orang-orang yang 

awalnya menjadi tempat ketergantungan seseorang. 

Tokoh Ming jika ditelusuri memiliki karakter kemandirian yang berdasarkan 

pada ketiga dimensi pembentuknya, sehingga pada akhirnya keputusan yang dia pilih 

pun merupakan keputusan yang tanpa campur tangan kedua orangtua ataupun orang-

orang yang pada masa lalunya merupakan orang-orang penting baginya, dalam 

konteks film ini adalah keputusannya dalam menerima pinangan Koh Abun untuk 

menjadi istri simpanannya. 

Dalam film Perempuan Punya Cerita segmen Cerita Cibinong. Tokoh utamanya, 

yaitu Esi digambarkan sebagai perempuan Sunda yang bekerja sebagai petugas 

cleaning service di sebuah klub dangdut. Dia seorang perempuan yang lugu. Hal ini 

bisa diketahui dari adegan dia meninggalkan putrinya, Maesroh hanya dengan Narto, 

pria yang tinggal dengannya (dalam kisahnya tidak dijelaskan apakah tokoh Narto ini 

suami Esi atau bukan). Teman-temannya di tempatnya bekerja (para penyanyi 

dangdut) yang awalnya mengingatkan Esi mengenai keluguannya itu. 

Setelah mengetahui bahwa keputusannya meninggalkan putrinya hanya berdua 

dengan Narto membawa petaka, keluguan tokoh Esi ini pun masih berlanjut, ketika 

dia tak melakukan usaha yang cukup keras untuk mempertahankan putrinya agar 

tidak dibawa ke Jakarta oleh tokoh Kang Mansyur dan Cicih. Sampai pada akhirnya, 

Esi hanya bisa menyesal ketika di akhir cerita dia mengetahui bahwa putrinya 

menjadi korban penjualan anak-anak. Karena di dalam lubuk hatinya, sesungguhnya 

Esi menginginkan kehidupan putrinya lebih baik daripada kehidupannya, sehingga 

dia sesungguhnya menginginkan putrinya tamat sekolah terlebih dahulu sebelum ikut 

bekerja. 

Karakter-karakter para perempuan dalam film-film karya Nia Dinata yang 

menjadi objek penelitian ini, pada dasarnya memiliki keragaman dan kekhasan 

masing-masing. Hal ini wajar terjadi karena setting dari film-film tersebut juga 

tidaklah seragam. Perempuan-perempuan yang ditampilkan dalam keempat film yang 



menjadi objek dalam penelitian ini bervariasi, mulai dari perempuan lugu yang 

menerima perlakuan apapun yang ditujukan padanya, perempuan lugu yang pada 

akhirnya melakukan ‘pemberontakan’ memilih jalannya sendiri, perempuan yang 

menerima dengan begitu saja perlakuan tidak adil yang ditujukan padanya, atau 

bahkan perempuan yang menerima perlakuan tidak adil dari kaum laki-laki, namun 

dirinya seakan-akan tidak merasa bahwa dia sedang ‘diperlakukan secara tidak adil’, 

dan malah menikmati keuntungan-keuntungan dari ketidakadilan yang diperolehnya 

tersebut. 

 

4. Dialog 

Pada film Ca Bau Kan, sesuai dengan settingnya, dialog dalam film ini 

menggunakan bahasa Betawi, Cina, dan bahasa Indonesia. Sedangkan dalam film 

Arisan, bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia dan bahasa batak. Selain 

menggunakan bahasa Indonesia, film ini juga menyelipkan dialog-dialog dengan 

bahasa Inggris, terutama dilakukan oleh tokoh Andien dan juga beberapa ibu-ibu 

sosialita teman-temannya yang lain. Penggunaan bahasa inggris tersebut memperkuat 

kesan bahwa memang mereka adalah kalangan high class dan modern, sehingga akan 

terlihat ‘keren’ jika dialog yang mereka lakukan menyelipkan kalimat-kalimat dalam 

bahasa Inggris. 

Selanjutnya, untuk film Berbagi Suami. Sesuai dengan ceritanya masing-

masing, film ini juga menyajikan dialognya dengan berbagai cara. Walaupun secara 

umum bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, namun, logat yang 

ditampilkan berbeda-beda sesuai dengan latar belakang masing-masing tokoh. Dalam 

kisah Siti, karena dia adalah perempuan Jawa, maka bahasa Indonesia yang 

digunakan oleh Siti dalam berdialog dengan para lawan mainnya juga bahasa 

Indonesia dengan logat Jawa yang cenderung medhok. Dalam kisah Ming pun 

demikian. Karena ia adalah remaja dengan ras Tionghoa, maka dalam dialognya tetap 

terselip beberapa kata dari bahasa Tionghoa serta dialek yang bernuansa Tionghoa 

walaupun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. 



Sementara itu dalam film Perempuan Punya Cerita segmen Cerita Cibinong, 

bahasa yang mayoritas digunakan dalam dialog film ini adalah bahasa Sunda. 

Terutama untuk adegan-adegan yang melibatkan tokoh-tokoh yang berasal dari 

Cibinong itu sendiri. 

 

5. Kostum 

Nia Dinata bekerja dengan cukup keras, serius, dan detil dalam penggarapan 

filmnya yang berjudul Ca Bau Kan. Dengan mengambil setting masa lalu, tentu 

masalah kostum pemain juga harus dipikirkan dengan serius. Tokoh Tinung banyak 

terlihat memakai pakaian khas perempuan Indonesia, yaitu Betawi, dengan kebaya 

encimnya. Selain itu, Tinung juga beberapa kali terlihat memakai kostum penari 

cokek dan gaun model Cina (sering juga disebut dengan gaun shanghai). Begitu pula 

dengan tokoh perempuan lain yang ada dalam film ini, kebaya yang mereka kenakan 

juga didesain sedemikian rupa hingga mampu menunjang setting tempo dulu. 

Dalam film Berbagi Suami, kostum yang dipakai oleh para pemain memang 

tidak sekompleks kostum para pemaint film dalam Ca Bau Kan. Seperti tokoh Salma 

yang digambarkan memakai jilbab (saat Salma tua). Hal ini sejalan dengan 

karakternya sebagai perempuan yang tidak neko-neko, bijaksana, dan kalem, 

walaupun untuk memaknai jilbab tentu membutuhkan perhatian konteks tertentu.  

Sementara itu tokoh Siti juga memakai kostum yang wajar dan biasa dipakai oleh 

seorang gadis Jawa yang lugu. Pakaian yang ia kenakan tersebut kebanyakan agak 

kusam, sehingga semakin menunjukkan dari strata sosial mana Siti berasal. Berbeda 

dengan tokoh Ming, yang memakai pakaian seperti layaknya gadis remaja usia 

belasan tahun. Ming terlihat paling sering memakai kaos tanpa lengan dan celana 

pendek yang menampakkan bagian pahanya. Jika pun ia memakai kaos yang 

berlengan dan celana panjang, maka yang menjadi pilihannya adalah pakaian yang 

ketat dan menempel di badan sehingga menampakkan bentuk tubuhnya. Kostum 

Ming ini menguatkan karakternya sebagai remaja yang senang bereksperimen dengan 

gaya berbusananya. 



Lebih lanjut, kostum yang banyak dikenakan oleh tokoh Esi dalam film 

Perempuan Punya Cerita segmen cerita Cibinong juga merupakan pakaian sehari-

hari layaknya dikenakan oleh seorang perempuan dengan karakteristik seperti Esi, 

yaitu perempuan lugu, asal daerah (bukan pusat kota), dan dari kalangan menengah 

ke bawah (pekerjaannya sebagai cleaning service di sebuah kelab dangdut ala 

kadarnya). Kaos kusam dan daster menjadi kostum yang banyak dikenakan oleh Esi. 

Daster menjadi pilihan karena perannya yang juga sebagai ibu. Di Indonesia, daster 

menjadi semacam pakaian ‘kebangsaan’ para ibu-ibu ketika berada di rumah. 

Bahannya yang umumnya dingin dan kainnya yang tipis menjadi alasan mengapa 

daster banyak dikenakan oleh para ibu-ibu saat beraktivitas mengerjakan pekerjaan 

domestic di rumah. 

 

6. Fotografi 

Secara umum, Nia Dinata termasuk sebagai sutradara yang memiliki cara 

pandang berbeda dengan para sutradara yang terdahulu. Dalam keempat filmnya 

tersebut, Nia Dinata banyak menggunakan teknik fotografi handheld, yaitu teknik 

mengambil gambar kamera oleh seseorang tanpa menggunakan tripod atau alat 

penyangga kamera lainnya (Milerson, 2008). Teknik ini menimbulkan beberapa 

makna, namun, salah satunya adalah dramatis. Hal ini diakarenakan, kameraman bisa 

dengan leluasa mengikuti objek yang sedang diambil gambarnya, dalam konteks 

penelitian ini, kameraman bisa mengikuti para tokoh yang ada di dalam film-film 

yang menjadi objek penelitian ini dengan lebih leluasa. Sehingga, detil-detil yang 

ingin ditangkap oleh kamera bisa lebih mudah diperoleh daripada pengambilan 

gambar dengan menggunakan bantuan tripod atau alat penyangga kamera lainnya. 

Teknik ini bisa ditemukan dalam beberapa adegan yang memuat tokoh Tinung 

sedang menari dalam film Ca Bau Kan. Dengan pengambilan gambar semacam ini, 

secara tidak langsung penonton diajak untuk ikut merasakan suasana tarian di masa 

lalu, sehingga seakan-akan penonton pun ikut menjadi partner Tinung dalam menari. 



Teknik ini juga banyak digunakan Nia terutama dalam adegan yang memuat 

monolog salah satu tokoh sentralnya. Dengan teknik semacam ini, penonton seakan-

akan diajak untuk menjadi seperti sang tokoh yang sedang melakukan monolog 

tersebut. Misalnya adegan terakhir saat tokoh Ming dalam perjalanan menuju rumah 

kontrakannya yang baru dalam film Berbagi Suami. Sebagai penonton, kita akan 

merasa menjadi Ming, yang saat itu merasakan kebebasan setelah berpisah dengan 

Koh Abun yang pindah ke Amerika karena permohonan green card-nya dikabulkan. 

Teknik handheld ini juga menyiratkan makna dinamis. Hal ini bisa dilihat dari 

adegan dalam film Arisan yang juga banyak menggunakan teknik ini. Hal ini tentu 

saja semain memperkuat kesan dan gambaran yang ingin disampaikan oleh Nia 

Dinata mengenai ibu-ibu sosialita di pusat kota metropolitan yang selalu dinamis 

mengikuti tren bisnis, tren fashion, dan tren gaya hidup, walaupun mereka ada yang 

sebagai ibu rumah tangga. 

 

7. Musik 

Dalam film Ca Bau Kan, musik yang mendominasi film ini adalah musik dengan 

alat tradisional Tionghoa. Namun, terdapat juga musik yang berasal dari gambang 

kromong, cokek, atau lagu dayung sampan dalam lirik Cina. Dominansi musik 

gambang kromong tersebut jika dihubungkan dengan tujuan musik dalam produksi 

audio visual seperti tersebut di atas, bisa dimasukkan dalam tujuan asosiatif. Dengan 

menampilkan adegan yang dilatarbelakangi musik gambang kromong, maka semakin 

menunjukkan asal daerah Tinung yang merupakan perempuan Betawi. Sementara itu 

musik Tionghoa dan lagu dengan lirik bahasa Cina semakin memperkuat karakter dan 

asal daerah Tan Peng Lian. 

Sementara itu, dalam film Berbagi Suami, elemen musik sebagai salah satu 

elemen yang dapat memperkuat sebuah adegan dalam film salah satunya tampak dari 

musik latar dengan menggunakan alat musik kecapi yang mengiringi adegan Siti dan 

Dwi ketika mereka hendak bermesraan berdua. Musik yang memiliki ritme cepat 

tersebut semakin memperkuat suasana hati Siti yang ingin menyalurkan hasrat 



seksualnya dengan Dwi, yang notabene adalah istri tua dari suaminya. Jika 

dihubungkan dengan tujuan musik dalam produksi audio visual seperti yang tersebut 

di atas, maka dalam hal ini tujuan musik tersebut adalah meningkatkan atmosfir 

perasaan hati Siti dan Dwi. 

Masih dalam film Berbagi Suami, namun dalam Cerita Salma. Musik yang 

bertujuan meningkatkan atmosfer perasaan hati juga tampak dalam salah satu adegan 

dimana Salma mencoba untuk kuat ketika teman-temannya sesama dokter di rumah 

sakit tempat dia bekerja mempergunjingkan kehidupannya sebagai istri yang 

dipoligami oleh suaminya. Musik yang melatarbelakangi adegan tersebut adalah 

Ilustrasi musik piano dengan tempo cepat, biola dengan nada tinggi dan flute yang 

slow menunjukkan kemirisan perasaan dalam hati Salma. Ketiga elemen alat musik 

tersebut menggambarkan perasaan campur aduk Salma dalam pertentangan batinnya, 

antara rasa sakit hati dan keinginannya untuk tampil tegar. 

Sementara itu dalam film Arisan, Nia Dinata menampilkan musik salah 

satunya dengan tujuan sebagai identifikasi. Hal ini tampak dalam adegan Sakti yang 

memainkan piano di café tempat Meimei beserta ibu-ibu lain melakukan arisan. 

Adegan tersebut menunjukkan bahwa para ibu-ibu yang mengikuti arisan adalah 

mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas. Hal ini bisa diketahui dari lagu 

yang dimainkan oleh Sakti, yaitu lagu dengan judul Prahara Cinta dimana Sakti 

memainkan instrumen lagu tersebut dengan alat musik piano. Sebagaimana diketahui, 

piano termasuk alam alat musik dengan gengsi tinggi bagi kalangan sosialita seperti 

para perempuan tersebut. 

Film Nia Dinata yang keempat, Perempuan Punya Cerita segmen Cerita 

Cibinong lebih banyak menampilkan musik dangdut. Hal ini menunjang setting film 

tersebut, dimana tokoh utama dalam film tersebut (Esi) merupakan seorang 

perempuan yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Musik dangdut yang 

ditampilkan dalam film tersebut adalah dangdut konvensional, dengan aransemen asli 

dangdut yang dipadu dengan musik ala Jawa Barat, sehingga kesan sangat kampung 

dan pinggiran memang terlihat jelas. Dagdut dikenal sebagai musik rakyat Indonesia, 



terutama kalangan menengah ke bawah, karena mayoritas masyarakat Indonesia 

memang berasal dari kelompok sosial tersebut. 

Dari analisis level mikro seperti tersebut di atas, terdapat tujuh elemen penting 

dalam film yang masing-masing memiliki kekuatan tersendiri dalam menggambarkan 

konstruksi feminisme pada film-film yang menjadi objek penelitian. Feminisme yang 

dikonstruksi dalam film-film tersebut cenderung merupakan feminisme liberal 

 

b Analisis Wacana Konstruksi Feminisme dalam Film Ca Bau Kan, Arisan, 

Berbagi Suami, dan Perempuan Punya Cerita segmen Cibinong level 

makro 

Analisis makro dalam analisis wacana pada dasarnya berhubungan dengan segala 

sesuatu hal yang berada di luar teks yang dianalisis. Hal-hal tersebut pada akhirnya 

akan menunjukkan kekuatan-kekuatan yang dominan di kalangan masyarakat dalam 

rangka mendukung wacana yang ditampilkan dalam teks. Dalam aplikasinya, pada 

penelitian ini, level makro melihat dari posisi audiens sebagai konsumen film-film 

karya Nia Dinata (Ca Bau Kan, Arisan, Berbagi Suami, dan Perempuan Punya Cerita 

segmen Cibinong). 

Dalam penelitian ini, jika melihat pada film-film yang menjadi objek penelitian, 

terdapat film yang menggunakan monolog dengan para tokoh utama sebagai penutur. 

Hal ini secara tidak langsung membuat kalangan audiens bisa lebih merasakan 

fenomena yang dialami oleh para tokoh dalam film-film tersebut. Dilihat dari analisis 

level makro, hal ini juga bisa menunjukkan konteks dari diproduksinya teks wacana 

tersebut. Dengan adanya monolog yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh utama 

perempuan dalam film-film tersebut, menunjukkan bahwa audiens menjadi bagian 

dari cerita yang ditampilkan di dalam film, sehingga efek sosialnya, audiens 

merasakan hubungan sosial yang erat dengan para tokoh dalam film, karena monolog 

tersebut ditampilkan dengan bahasa akrab, sehingga seperti layaknya curahan hati 

dari seorang teman dekat pada sahabatnya. 



Posisi audiens jika diamati dari efek sosial yang terjadi karena pemakaian kata 

sapaan dalam monolog film-film yang menjadi objek dalam penelitian ini bisa 

dikatakan sebagai sesuatu komponen yang penting. Salah satunya bisa dilihat dalam 

film Berbagi Suami. Dalam salah satu adegannya, tokoh Ming melakukan monolog 

berikut ini: 

“Aku juga nggak tau kenapa, tapi kayaknya aku capek hidup 
susah. Aku bahagia sama Koh Abun, dia ngertiin aku banget. Aku juga 
nggak pernah jahat sama Cik Linda. semua perhatian, dedikasiku, tetep 
sama seperti dulu” (sumber: film Berbagi Suami scene 106). 

 
 

Dari monolog tokoh Ming tersebut bisa diketahui bahwa terdapat kata ‘aku’ yang 

menggantikan tokoh Ming dalam bercerita pada audiens. Penggunaan kata ‘aku’ 

tersebut bisa menimbulkan efek sosial bahwa Ming ingin mengajak pada audiens 

untuk ikut merasakan bagaimana menjadi dirinya sebagai perempuan yang menjadi 

istri simpanan seseorang yang notabene adalah orang yang memberinya pekerjaan. 

Selain itu, kalimatnya tersebut menampakkan bahwa dia membutuhkan dukungan 

dari siapapun yang mendengarkannya berbicara, termasuk penonton film. 

 

Kesimpulan 

a. Dalam analisis level mikro, terdapat beberapa aspek yang menjadi pusat perhatian, 

yaitu: tema, setting, karakter, dialog, kostum, fotografi, dan musik. Dari kesemua 

aspek tersebut bisa diketahui bagaimana film-film tersebut mengkonstruksi 

feminisme, sehingga memunculkan kemungkinan adanya persepsi mengenai 

feminisme di kalangan audiens yang sesuai dengan konstruksi feminisme yang 

dibangun melalui film-film tersebut. 

b. Dalam analisis level makro, terdapat beberapa aspek yang digunakan, yaitu 

penggunaan ragam sapaan. Ragam sapaan ini dilihat dari monolog yang terdapat 

dalam film ini, yang mampu menjelaskan bagaimana audiens diposisikan dalam 

film ini. Hal ini pada akhirnya bisa diketahui bahwa audiens, dalam konteks 



penelitian ini diposisikan sebagai teman berbagi cerita dan mencurahkan isi hati, 

bukan hanya sebagai penonton yang tidak memiliki peran apapun.  

c. Selain itu, dalam level makro ini, adanya hubungan antara konteks sosial dengan 

film juga menghasilkan sebuah temuan, bahwa film-film tersebut diproduksi dan 

diedarkan pada era diversifikasi feminisme, di mana pada masa tersebut gerakan 

feminisme sudah lebih terorganisis dibandingkan dengan gerakan feminsime yang 

terjadi pada era-era sebelumnya. Hal ini bisa diketahui bahwa ternyata terdapat 

kesesuaian antara era dengan konstruksi feminisme yang terdapat dalam film-film 

tersebut. 

d. Dari proses analisis yang telah dilakukan, kecenderungan film-film yang menjadi 

objek penelitian ini (film-film Indonesia karya Nia Dinata Ca Bau Kan, Berbagi 

Suami, Arisan, dan Perempuan Punya Cerita segmen Perempuan dari Cibinong), 

banyak mengkonstruksi feminisme gelombang pertama, utamanya feminisme 

liberal. Beberapa hal bisa dilihat dari aspek-aspek berikut ini: 

a. Perempuan memiliki kesempatan meningkatkan karier yang menjadi pilihan 

mereka. 

b. Perempuan memiliki hak dalam hal seksual. 

c. Perempuan memiliki hak dalam menentukan masa depannya. 

 

Saran 

 Dalam hubungannya dengan konstruksi feminisme, film sebagai produk 

budaya massa hendaknya semakin menampilkan hal-hal yang mampu mendorong 

timbulnya konstruksi yang positif terhadap konsep feminisme. Selain itu, film-film 

yang menjadi objek dalam penelitian ini disutradari oleh sutradara perempuan, 

sehingga unsur subjektivitas masih dimungkinkan memegang peranan dalam rangka 

melakukan konstruksi konsep feminisme. Di masa yang akan datang, diharapkan 

lebih banyak film tentang perempuan, yang mengkonstruksi feminisme, dengan 

sentuhan tangan sutradara laki-laki, sehingga dalam studi lanjutan bisa diamati gaya 



konstruksi feminisme antara film yag disutradari oleh sutradara perempuan dengan 

film yang disutradari oleh sutradara laki-laki. 
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