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ABSTRAK 

Maraknya budaya asing di Indonesia menjadi salah satu penyebab genre film 
Indonesia semakin bervarariasi salah satunya film bergenre drama. Banyak film drama 
Asia termasuk Indonesia selalu terkesan mendramatisasi cerita dari keadaan realitas 
sosial yang ada. Meskipun demikian, banyak juga film ber-genre drama yang 
mengangkat tema sosial dengan memberikan nilai-nilai moral yang dapat diambil 
sebagai bahan pelajaran, seperti film yang bertema pendidikan seks, konsekuensi seks di 
luar nikah, dan pernikahan dini. 

Penelitian ini terfokus pada representasi pendidikan seks, konsekuensi seks di 
luar nikah, dan pernikahan dini yang terjadi di Indonesia yang di angkat melalui kisah 
dalam film Dua Garis Biru (2019) karya Gina S. Noer. Adapun tujuan dari penelitian ini 
ialah untuk mengetahui bagaimana bentuk representasi pendidikan seks, konsekuensi 
seks di luar nikah, dan pernikahan dini dalam film tersebut.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian ini 
menggunakan analisis wacana model Teun A. Van Djik dimensi teks yang meneliti 
struktur teks, sehingga dapat diketahui alasan mengapa teks tersebut diproduksi. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menyaksikan seluruh adegan film 
Dua Garis Biru (2019). Selain itu penelitian ini juga memnggunakan teori Representasi 
sebagai dasar analisis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan secara makrostruktur terdapat bentuk-bentuk 
representasi pendidikan seks dalam film ini berupa pengenalan alat kontrasepsi, 
pengenalan resiko kehamilan di usia dini dan tanda-tanda kelainan pada kehamilan dini. 
Sementara bentuk representasi konsekuensi seks pranikah berupa beban moral dan aib 
keluarga, kehilangan masa remaja dan kesempatan masa depan, serta hilangnya 
kepercayaan orang tua terhadap anak. Terdapat pula bentuk representasi pernikahan 
dini yang digambarkan dengan adegan adegan menanggung beban finansial, bergantung 
pada orang tua, dan pasangan memiliki emosi yang tidak stabil dan egois. Sementara 
secara mikrostruktur utradara secara eksplisit menjelaskan faktor-faktor yang 
melatarbelakangi representasi pendidikan seks, konsekuensi seks pranikah, dan 
pernikahan dini yang dialami remaja yakni: 1) adanya pandangan tabu terhadap seks 
pranikah yang berkembang di masyarakat, 2) adanya stigma negatif terhadap pelaku 
pernikahan dini, 3) adanya praanggapan bahwa pernikahan dini lebih baik daripada 
perzinahan.    
 
Kata kunci: Analisis wacana, representasi, film, pendidikan seks, konsekuensi kehamilan 
di luar nikah, pernikah dini. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Film adalah produk komunikasi 
massa yang merepresentasikan kehidupan 
sosial di dalam masyarakat. Media yang 
digunakan pada film sebagai komunikasi 
massa yakni melalui media elektronik. 
Melalui media elektronik lah film dapat 
menarik khalayaknya untuk memberikan 
perhatian mereka secara penuh terhadap 
tayangan berupa gambar yang 
dikombinasikan dengan suara, atahu 
disebut juga audio visual.  

Film dapat pula mencerminkan 
kegiatan hidup masyarakat yang 
menjadikan film sebagai produk budaya. 
Penerapan produk budaya pada sebuah film 
terjadi dikarenakan pada dasarnya film 
mengangkat fenomena sosial yang terjadi di 
masyarakat ke dalam sebuah tayangan 
media masa. Dengan begitu film seringkali 
memiliki ikatan tersendiri dengan 
audiensinya karena seolah-olah mewakili 
realitas yang ada di kehidupan nyata. 
Sementara itu di Indonesia sendiri perfilman 
menjadi komoditas yang unggul dalam 
sektor ekonomi showbiz.  

Film Dua Garis Biru karya Gina S. 
Noer tayang pada tahun 2019 dan menjadi 
karya film yang sempat menuaikan 
kontroversi disebabkan film ini memiliki 
plot cerita tentang konsekuensi seks bebas 
di usia dini. Seks memang menjadi momok 
yang tabu bagi orang timur yang jarang 
sekali berani berbicara tentang seks. Bahkan 
film ini sempat terancam gagal tayang 
karena mayoritas masyarakat dan tokoh 
agama mengecam tayangan pratinjau film 
ini bahkan sebelum film ini sempat tayang 
perdana. Hal tersebut terjadi karena film ini 
memiliki cuplikan yang menayangan 
adegan kedua remaja sedang bersenda 
gurau berdua di dalam sebuah kamar 
kemudian hendak melakukan perbuatan 
tabu yang menggiring opini negatif publik. 
Merujuk pada tayangan cuplikan film 
tersebut, tidak dapat disangkal lagi bahwa 
stigma masyarakat Indonesia mengenai 
pendidikan seks yang masih minim 
menyebabkan terjadinya persepsi awal yang 
negatif dan menganggap segala sesuatu 
yang berkenaan dengan hal seks, sekalipun 
suatu pendidikan, tetap akan dipandang 
sebagai hal yang tabu, dilarang, tidak 

beradab, hina dan lain sebagainya. 
Penyebaran pendidikan seks yang belum 
merata di Indonesia pun menambah 
sumbangan angka kehamilan di luar nikah 
pada usia dini, serta penyebaran pendidikan 
seks di Indonesia masih terlalu kaku dan 
tidak efektif untuk disebarkan dan isu 
tentang pendidikan seks pun juga sangat 
dihindari oleh masyarakat dalam segi 
apapun, termasuk dalam hal video, siaran 
televisi maupun karya kreatif yang lain, 
padahal masyarakat membutuhkan sajian 
tentang pendidikan seks dalam bentuk yang 
menarik dan edukatif agar mudah 
dipahami. 

Menurut data Kementerian 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
(Windiarto, Yusuf, & dkk, 2019) pada tahun 
2018 sebanyak 0,70% anak di Indonesia 
pada rentang usia 10-17 tahun sudah 
berstatus kawin. Bahkan dijelaskan pula 
bahwa perkawinan yang terjadi di usia dini 
dapat berdampak menyebabkan kehamilan 
yang tidak sehat bahkan dapat 
menimbulkan kematian pada 
kandungannya. Hal ini terjadi selain karena 
budaya dan kepercayaan masyarakat 
masing-masing daerah, juga dikarenakan 
karena kurangnya kesadaran akan 
pentingnya pendidikan seks dan 
konsekuensi pernikahan dini pada remaja. 
Bahkan berdasarkan data dari BKKBN di 
tahun 2019, masih ada lebih dari 20% anak 
di bawah usia 18 tahun di Indonesia 
melakukan pernikahan dini dikarenakan 
pergaulan bebas (Harianja, 2019). Angka ini 
menunjukkan bahwa kehamilan di luar 
nikah masih sangat banyak dan harus 
ditangani dengan serius. Kehamilan pada 
usia dini memiliki resiko kesehatan yang 
cukup serius bagi sang ibu dan jabang bayi, 
terutama ketika tubuhnya tidak siap karena 
faktor usia, biologis, dan hal lainnya yang 
berakibat serius pada kesehatan ibu dan 
anak, bahkan sampai pada resiko 
meninggal. Tidak hanya masalah kesehatan 
fisik, namun insiden kehamilan dini di luar 
nikah juga berpengaruh terhadap kesehatan 
mental. Banyak pasangan muda yang belum 
memiliki kesiapan mental dalam mengurus 
rumah tangga dan anak. Hal tersebut dapat 
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 
anak yang dibesarkan oleh pasangan 
tersebut. Faktor ekonomi yang harus 
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diperhatikan dengan baik karena 
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 
anak juga menjadi alasan mengapa 
kehamilan di luar nikah pada usia dini 
harus ditanggapi dengan serius.  

Merujuk pada data-data diatas, film 
Dua Garis Biru mengangkat sebuah kisah 
drama yang bertujuan untuk menceritakan 
fenomena seks bebas yang terjadi di 
masyarakat Indonesia dan bagaimana 
kelalaian masyarakat dalam memahami arti 
seks, pergaulan bebas, dan konsekuensinya. 
Lebih lanjut lagi, film ini juga hendak 
memaparkan bagaimana seharusnya 
masyarakat Indonesia menghadapi situasi 
seks yang dianggap tabu namun merajalela 
dikalangan remaja. Oleh sebab itu 
diperlukan solusi yang dapat memberikan 
jalan keluar untuk menekan angka 
pernikahan dini.  

Film ini sangat menarik bagi penulis 
karena film ini mengangkat problematika 
sosial yang sangat krusial bagi orang tua 
terhadap tumbuh kembang remaja dalam 
konteks pengetahuan seksual yang 
dipahami anak dibawah umur saat ini. 
Selain itu pencerminan realitas yang 
diangkat dalam cerita ini melihat dari dua 
sudut pandang yang berbeda yakni dari sisi 
anak, dan juga dari sudut pandang orang 
tua dalam menghadapi konsekuensi seks 
bebas dan pernikahan dini, sehingga nilai-
nilai moral yang dipaparkan lebih efektif 
karena mewakili banyak pihak. Setiap 
adegan dari film Dua Garis Biru berusaha 
menyampaikan bahwa terkadang kelalaian 
orang tua yang tidak memberikan 
pendidikan kesehatan diri berupa 
pendidikan seks dapat pula berdampak fatal 
kepada anak-anak mereka.  

Harapan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah dapat melihat adanya 
bentuk representasi pendidikan seks, 
konsekuensi seks di luar nikah, dan 
representasi pernikahan dini dengan 
menganalisis teks pada skenario film dan 
adegan-adegan tersirat maupun tersurat 
yang terdapat dalam alur cerita film Dua 
Garis Biru. Parameter yang digunakan 
peneliti untuk menganalisis wacana dalam 
film ini ialah Teori Wacana Teun Van Dijk, 
yaitu wacana yang digambarkan memiliki 
tiga dimensi yakni teks, kognisi sosial, dan 
konteks sosial. Inti analisis Van Dijk adalah 

menggabungkan ketiga dimensi wacana 
tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. 
Dalam dimensi teks yang pertama, yang 
diteliti adalah bagaimana struktur teks dan 
strategi wacana yang dipakai untuk 
menegaskan suatu tema tertentu. Pada level 
kognisi sosial dipelajari proses produksi 
teks berita yang melibatkan kognisi 
individu. Sedangkan aspek ketiga 
mempelajari bangunan wacana yang 
berkembang dalam masyarakat akan suatu 
masalah. Ketiga dimensi ini merupakan 
bagian yang integral dan dilakukan secara 
bersama-sama dalam analisis Van Dijk 
(Eriyanto, 2001). 

 

Rumusan Masalah 
“Bagaimana representasi pendidikan 

seks, konsekuensi seks di luar nikah, dan 
pernikahan dini dalam film Dua Garis Biru 
(2019)?” 

 
Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang 
disebutkan, maka peneliti ingin mengetahui 
bagaimana representasi pendidikan seks, 
konsekuensi seks di luar nikah, dan 
pernikahan dini dalam film Dua Garis Biru 
(2019). 

 
Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini, diharapkan 
mampu memberikan manfaat bagi semua 
pihak baik peneliti maupun pihak-pihak 
yang menggunakan penelitian ini. Manfaat 
dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat 
menambah wawasan pengetahuan 
tentang isu-isu pendidikan seks untuk 
masyarakat khususnya remaja. 

b. Sebagai referensi bagi peneliti lain 
guna mengembangkan ilmu 
komunikasi lebih lanjut dalam 
penelitian analisis wacana 
representatsi. 

2. Manfaat Praktis  
a. Peneliti berharap hasil penelitian ini 

mampu mengubah cara pandang 
masyarakat untuk lebih terbuka 
dengan pendidikan seks, resiko 
kehamilan di luar nikah, dan 
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konsekuensi pernikahan yang 
dilakukan pada usia dini.  

Penelitian ini juga diharapkan dapat 
bermanfaat bagi organisasi maupun 
pemerintah untuk lebih meningkatkan 
kepedulian terhadap pendidikan seks di 
usia dini melalui berbagai macam cara, 
salah satunya dari karya seni perfilman 
yang bersifat audiovisual. 

 
Landasan Teori 

1. Film 
Film adalah gambar-hidup yang juga 
sering disebut movie. Film secara 
kolektif sering disebut sebagai 
sinema. Sinema itu sendiri 
bersumber dari kata kinematik atahu 
gerak. Pergerakan yang terdapat 
dalam sebuah film disebut sebagai 
intermittent movement, yakni gerakan 
yang muncul hanya karena 
keterbatasan kemampuan mata dan 
otak manusia menangkap sejumlah 
pergantian gambar dalam 
sepersekian detik. Film menjadi 
media yang sangat berpengaruh, 
melebihi media-media yang lain, 
karena secara audio dan visual dia 
bekerja sama dengan baik dalam 
membuat penontonnya tidak bosan 
dan lebih mudah mengingat, karena 
formatnya yang menarik. 

2. Sejarah Perfilman Indonesia 
Perfini didirikan oleh Usmar Ismail 
dengan tujuan memproduksi film 
yang mencerminkan kepribadian 
bangsa, merupakan hasil seni yang 
bebas, dan tidak bertujuan mencari 
uang semata. Melalui studio film 
Perfini, Usmar melakukan 
kaderisasi, baik dalam hal artis 
pemeran maupun karyawan teknis. 
Di studio Perfini, ia mengkaderisasi 
para penulis skenario, sutradara, 
aktor, dan sebagainya.  
 

3. Film Sebagai Komunikasi Massa 
Menurut Fiske dan Roger Fowler 
wacana dapat berupa komunikasi 
lisan atahu komunikasi ujaran dan 
komunikasi tulis. Namun yang 
menjadi faktor penting adalah 
bentuk komunikasi tersebut harus 
berupa sistem representasi yang 

dibangun secara sosial untuk 
mengedarkan suatu makna koheren 
tentang suatu topik. Dengan begitu 
sebuah wacana harus memiliki dua 
unsur penting, yakni kesatuan (unity) 
dan kepaduan (coherence) (Sobur, 
2006). 

4. Film Sebagai Wacana 
Guy Cook mengungkapkan bahwa 
wacana berkaitan dengan tiga hal 
yakni teks, konteks, dan wacana. 
Teks mencakup seluruh bentuk 
bahasa, seihngga tidak hanya 
berkenaan dengan kata-kata saja, 
tetapi juga efek suara, gambar, 
ekspresi, ucapan, musik, dan lain-
lain. Konteks berhubungan dengan 
hal-hal yang berada di luar teks dan 
mempengaruhi penggunaan bahasa, 
seperti partisipan dalam bahasa, 
tempat dan waktu dimana teks 
tersebut direproduksi, fungsi teks, 
dan lain-lain. Sementara merangkum 
itu semua, wacana merupakan 
perpaduan antara teks dan konteks 
(Eriyanto dalam Nafisah, 2016:25). 

5. Teori Representasi 
Representasi didefinisikan oleh Giles 
dan Midleton (dalam Aryani, 2016: 
34) yang memiliki 3 definisi yakni 
sebagai berikut:  
1. to stand in for. Hal ini dapat 

dicontohkan dalam kasus 
bendera suatu negara, yang jika 
dikibarkan dalam suatu event 
olahraga maka bendera tersebut 
menandakan keberedaan negara 
yang bersangkutan dalam event 
tersebut.  

2. to speak or act on behalf of. 
Contohnya adalah seorang 
pemimpin yang melakukan 
pidato atahu public speaking dan 
bertindak atas nama rakyatnya. 

3. to re-present. Hal ini dapat 
dicontohkan melalui tulisan-
tulisan sejarah atahu biografi 
yang dapat menampilkan atahu 
menghadirkan kembali kejadian-
kejadian di masa lalu. 

6. Seksualitas 
Manusia adalah makhluk seksualitas, 
sebagaimana yang dijelaskan oleh 
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Sarwono (2008: 54) bahwa 
seksualitas diartikan sebagai 
perbedaan anatara laki-laki dan 
perempuan baik secara fisik, 
psikologis, dan dalam istilah-istilah 
perilaku sebagai berikut: 
1. Aktivitas, perasaan dan sikap 

yang dihubungkan dengan 
reproduksi. 

2. Bagaimana laki-laki dan 
perempuan berinteraksi dalam 
berpasangan dan di dalam 
kelompok. 

 
Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif yang tidak berarti hanya 
menghitung kuantitas, tetapi lebih 
kepada menganalisa fenomena, 
peristiwa, atahu objek yang bersifat 
alamiah atahu tidak dimanipulasi 
untuk mendapatkan kesimpulan 
yang mengarah pada makna 
daripada sekedar generalisasi. 

2. Metode Analisis 
Penelitian ini akan menggunakan 
metode penelitian wacana. Menurut 
Samsuri (dalam Sobur, 2009) 
wacana dapat didefinisikan sebagai 
suatu rangkaian kalimat yang saling 
berhubungan satu sama lain, yang 
menggambarkan suatu peristiwa 
komunikasi lisan maupun 
komunikasi tulisan. 

3. Teknik Analisis 
Penelitian ini menggunakan model 
analisis wacana Teun A. van Dijk 
yang sering disebut sebagai 
“kognisi sosial”. Metode analisis 
wacana berbeda dengan analisis isi 
kuantitatif yang lebih menekankan 
pada ‘Apa’ (what), analisis wacana 
lebih melihat kepada ‘Bagaimana’ 
(how) dari sebuah wacana (cerita, 
teks, kata) disusun atahu dikemas 
dan diatur sedemikian rupa 
sehingga menghasilkan sebuah 
kalimat paragraf (Sobur, 2006). 

4. Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah Film Dua 
Garis Biru (2019) karya Ginatri S. 
Noer. Dalam penelitian ini, objek 
penelitian berfokus pada dialog dan 

gestur pada gerak tubuh para 
pemain dalam beberapa adegan 
atahu scene di kedua film yang 
merepresentasikan pandangan 
terhadap pendidikan seks, 
konsekuensi seks di luar nikah dan 
pernikahan dini. Selain itu, wacana-
wacana pandangan terhadap 
pendidikan seks, konsekuensi seks 
di luar nikah dan pernikahan dini 
dalam film ini secara eksplisit 
maupun implisit dapat ditelaah 
melalui unsur sinematis, seperti 
montage (gabungan dari beberapa 
shot terpisah). 

5. Teknik Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini, peneliti 
melakukan observasi dengan 
menonton film Dua Garis Biru (2019) 
arahan Ginatri S. Noer. Peneliti 
mengamati dan mencatat adegan-
adegan dalam keseluruhan film 
yang merepresentasikan terhadap 
pendidikan seks, konsekuansi seks 
di luar nikah dan pernikahan dini. 
Peneliti melakukan screenshot 
adegan-adegan di kedua film yang 
mana unsur-unsurnya berhubungan 
dengan pendidikan seks, 
konsekuensi seks di luar nikah dan 
pernikahan dini, seperti dialog dan 
visual. 

6. Sumber Data 
Pada penelitian ini, maka terdapat 
dua sumber data, yaitu: 
1. Sumber Data Primer: Film Dua 

Garis Biru (2019) karya Ginatri S. 
Noer. 

2. Data Sekunder Studi: 
kepustakaan, jurnal, artikel 
pemberitaan kedua film dari 
berbagai media, dan data dari 
situs internet. 

7. Uji Validitas Data 
Dalam penelitian ini peneliti akan 
menggunakan uji validitas berupa 
kredibilitas atahu derajat 
kepercayaan yang terdiri dari 
ketekunan pengamatan, triangulasi 
sumber atahu dapat pula disebut 
dengan triangulasi data dan 
kecukupan referensi. Berikut 
peneliti akan menjelaskan mengenai 
masing-masing teknik uji 
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kredibilitas data penelitian kualitatif 
(Djamal, 2015) 
 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 
Representasi dalam film merupakan 

hasil dari sutradara sebagai komunikator 
utama untuk memilih dan membingkai 
pesan agar penciptaan makna dapat 
sesuai dengan realitas sosial di 
masyarakat. Representasi mencerminkan 
gagasan pokok komunikator dalam 
memandang suatu objek peristiwa di 
dunia nyata. Pada prosesnya, bahasa 
memiliki fungsi sebagai cerminan 
penyampaian makna yang sebenarnya. 
Dalam sebuah film, realitas 
dikonstruksikan melalui bahasa dalam 
bentuks teks dialog antar tokoh atau 
pemeran. 

Apabila ditinjau menurut teori 
representasi Richard Dyer (dalam 
Names, 1996:299), terdapat tiga aspek 
tentang representasi dalam media yang 
berkaitan dengan hasil penelitian.  

Aspek pertama, yaitu bahwa 
representasi sebagai konstruksi yang 
menghadirkan kembali realitas dunia 
kepada khalayak dalam bentuk gambar 
terekam. Namun, representasi yang 
disampaikan oleh sutradara bukanlah 
realitas yang sesungguhnya di dunia 
nyata. Dalam film Dua Garis Biru, Gina S. 
Noer merepresentasikan pandangannya 
terhadap tiga landasan pokok cerita 
sesuai dengan keadaan sosial di mana ia 
berada. Pertama Gina merepresentasikan 
pendidikan seks di kalangan remaja 
masih sangat rendah. Kedua, kehamilan 
di luar nikah menjadi konsekuensi akibat 
rendahnya pendidikan seks remaja. 
Ketiga, pernikahan dini menjadi solusi 
yang sering terjadi untuk menyelesaikan 
kedua masalah tersebut. Pada umumnya 
pendidikan formal di sekolah terkadang 
tidak memadai untuk memberikan 
pengetahuan yang luas dan informatif 
tentang pendidikan seks, karena 
pendidikan yang diberikan hanya 
seputar alat reproduksi manusia saja. 
Padahal usia remaja adalah usia dimana 
seorang anak sedang mencari jati diri 
mereka, sehingga memunculkan rasa 
ingin tahu yang tinggi terhadap segala 
hal. Hal inilah yang seringkali 

menjerumuskan mereka dalam 
konsekuensi lain seperti kehamilan di 
luar nikah yang memaksa pelakunya 
untuk menikah secara dini tanpa 
persiapan matang. Fenomena ini 
diangkat oleh Gina sebagai sutradara 
berdasarkan kenampakan realitas sosial 
yang terjadi di masyarakat khususnya 
daerah urban. Budaya masyarakat 
modern di daerah kota besar seperti 
Jakarta menjadi latar cerita yang 
digunakan Gina S. Noer sebagai 
konvensi baku yang berasal dari aturan 
masyarakat, sehingga tidak dapat 
diingkari oleh masyarakat di mana 
budaya itu berlaku. 

Aspek kedua, yakni representasi 
dapat mengatur agenda mengenai apa 
yang dianggap ‘normal’ dan ‘alami’ 
dalam masyarakat dan apa yang 
dianggap di luar batas. Jika dikaitkan 
dengan hasil penelitian, representasi dari 
pendidikan seks, konsekuensi hamil di 
luar nikah, dan pernikahan dini dalam 
film Dua Garis Biru menunjukkan bahwa 
pada era modern di tahun 2000-an ini 
nilai-nilai sosial yang berlaku semakin 
pudar. Pudarnya nilai dan norma yang 
terjadi di daerah urban disebabkan 
karena asimilasi budaya yang sudah 
campur aduk sehingga budaya satu 
dapat menghapus dan memunculkan 
budaya lainnya. Keragaman budaya di 
daerah urban menjadikan masyarakat 
seolah melegalkan hal yang tabu dan 
menerima dengan maklum. Contoh hal 
yang tabu menjadi hal yang biasa 
dihadirkan dalam film Dua Garis Biru 
seperti membawa masuk teman laki-laki 
ke rumah tanpa sepengetahuan orang 
tua bahkan memasukkannya ke dalam 
kamar. Selain itu film ini juga 
menyadarkan masyarakat bahwa saat ini 
seks di luar nikah dapat dilakukan oleh 
siapa saja tanpa pernah berpikir apa 
konsekuensi yang akan mereka hadapi di 
kemudian hari. Sementara, hal yang 
seharusnya dapat dimaklumi dan malah 
di tolak adalah kehamilan yang tidak 
dapat di tolerir oleh instansi pendidikan 
formal. Padahal film ini juga seolah 
mengkritisi bagaimana pendidikan 
sekolah yang tidak mengajarkan 
pendidikan seks secara informatif dan 
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gamblang memberikan efek 
ketidakpuasan siswa yang mengarahkan 
mereka untuk mencari tahu di luar 
kegiatan pendidikan. Sehingga ketika 
sebuah kesalahan terjadi, pihak sekolah 
hanya dapat lepas tanggung jawab tanpa 
menyadari ada yang salah dengan sistem 
pendidikan mereka. 

  Aspek ketiga, yaitu representasi 
berfokus pada siapa yang bertanggung 
jawab atas representasi yang muncul di 
layar, dan apakah orang yang 
bertanggung jawab untuk 
memproduksinya benar-benar mewakili 
yang menjadi representasi mereka. 
Dengan kata lain, representasi 
dipengaruhi oleh ideologi dari sutradara 
dan representasi dipandang sebagai 
cerminan pandangan sutradara terhadap 
dunia. Gina S. Noer selaku sutarada film 
Dua Garis Biru merepresentasikan 
pendidikan seks, konsekuensi kehamilan 
di luar nikah, dan pernikahan dini sesuai 
dengan pandangannya terhadap realitas 
dalam budaya di mana ia berada saat ini; 
dengan kata lain terjadi pada tahun 2000-
an. Dalam film ini, inti pesan yang ingin 
disampaikan oleh produser yakni 
pendidikan seks bukan berarti setuju 
dengan adanya seks pranikah. Meskipun 
kedua hal tersebut sangat 
bersinggungan, namun justru 
penanaman pendidikan seksual 
memberikan kesadaran seksual dan 
dampaknya yang merugikan apabila 
terjadi pada masa pranikah.  

Berkaitan dengan hasil pembahasan, 
jika ditinjau lebih dalam terdapat 
dampak negatif dan positif yang dapat 
diambil dari film ini. Hasil tersebut dapat 
diketahui dari hasil adegan dan sikap 
tokoh dalam film. Dampak positif yang 
dapat diambil berupa sikap tanggung 
jawab, jujur, dan berbakti kepada orang 
tua yang ditampilkan oleh tokoh Bima. 
Selain itu terdapat pula sikap 
otpitimisme Dara yang tidak mudah 
menyerah dengan keadaan dan terus 
mewujudkan cita-citanya. Film ini juga 
memberikan pesan bahwa pergaulan 
bebas sangat berisiko sehingga remaja 
perlu pemahaman tentang pendidikan 
seksual yang baik.  

Adapun dampak negatif dari film 
tersebut adalah pergaulan yang tidak 
kenal batas antara laki-laki dan 
perempuan, kemudian sikap tidak 
hormat anak kepada orang tua yang di 
perankan oleh Dara pada saat 
membentak ibunya. Sehingga film ini 
berpotensi memberikan contoh yang 
tidak benar terkait perilaku 
memberontak anak kepada orang tua 
dan penjerumusan kepada pergaulan 
bebas. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan analisis wacana 

representasi pendidikan seks dalam film 
Dua Garis Biru (2019) diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Secara makrostruktur film Dua Garis 

Biru menggambarkan pendidikan 
seks, konsekuensi seks pranikah, dan 
pernikahan dini yang terjadi dalam 
kehidupan remaja modern 
disebabkan pergeseran moral karena 
perkembangan jaman. Bentuk-bentuk 
representasi pendidikan seks dalam 
film ini berupa pengenalan alat 
kontrasepsi, pengenalan resiko 
kehamilan di usia dini dan tanda-
tanda kelainan pada kehamilan dini. 
Sementara bentuk representasi 
konsekuensi seks pranikah berupa 
beban moral dan aib keluarga, 
kehilangan masa remaja dan 
kesempatan masa depan, serta 
hilangnya kepercayaan orang tua 
terhadap anak. Terdapat pula bentuk 
representasi pernikahan dini yang 
digambarkan dengan adegan adegan 
menanggung beban finansial, 
bergantung pada orang tua, dan 
pasangan memiliki emosi yang tidak 
stabil dan egois.     

2. Secara mikrostruktur sutradara secara 
eksplisit menjelaskan faktor-faktor 
yang melatarbelakangi representasi 
pendidikan seks, konsekuensi seks 
pranikah, dan pernikahan dini yang 
dialami remaja dalam film Dua Garis 
Biru sebagai berikut: 
a. Adanya pandangan tabu terhadap 

seks pranikah yang berkembang di 
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masyarakat. Sehingga banyak 
yang menilai pendidikan seks 
sebagai upaya pelegalan seks 
bebas. Padahal dibanding 
mendukung adanya seks bebas, 
pendidikan seksual dapat 
mengurangi potensi seks beresiko.  

b. Adanya stigma negatif terhadap 
pelaku pernikahan dini. Hal 
tersebut menyebabkan pandangan 
pernikahan dini sebagai 
pernikahan yang tidak diharapkan 
oleh orang tua untuk terjadi pada 
anak mereka terlebih jika 
disebabkan oleh seks pranikah. 
Hal tersebut juga masih berlaku di 
masyarakat bahwa stigma 
pernikahan dini pasti dikarenakan 
adanya faktor kehamilan pranikah.  

c. Adanya praanggapan bahwa 
pernikahan dini lebih baik 
daripada perzinahan. Dengan 
begitu banyak menjadikan 
pernikahan dini sebagai solusi 
untuk menyelesaikan 
permasalahan kehamilan 
pranikah. 

Hasil penelitian ini juga terkonfirmasi 
sesuai dengan teori Richard Dyer yang 
mengatakan bahwa representasi 
dipengaruhi oleh budaya dan ideologi 
yang dimiliki oleh produser film itu 
sendiri. Gina S. Noer selaku produser 
terfokus mengangkat cerita berdasarkan 
budaya di Ibukota Jakarta. Dengan 
begitu fenomena-fenomena yang terjadi 
merepresentasikan kondisi sosial 
masyarakat daerah tersebut. Selain itu 
Gina S. Noer juga menjadi orang yang 
bertanggung jawab dalam 
merepresentasikan adanya wujud pelaku 
pernikahan dini dalam film Dua Garis 
Biru. Film tersebut membaurkan 
perspektif modern tentang pergeseran 
moral sekaligus memberi solusi bagi 
para pelaku pernikahan dini untuk 
melanjutkan kehidupan yang lebih baik.  
 

Saran 
Berdasarkan temuan penelitian ini, ada 

beberapa saran yang diajukan oleh peneliti, 
antara lain sebagai berikut. 
1. Produser dan para sineas perfilman 

diharapkan dapat lebih banyak 

mengeksplorasi kreatifitas pembuatan 
ide cerita dalam film dengan 
mengangkat fenomena pendidikan seks 
remaja yang edukatif dan solutif 
sehingga memberikan pandangan lain 
yang lebih bijak dalam menghadapi 
penyimpangan-penyimpangan seksual 
di dalam masyarakat.  

2. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya 
yang membaca hasil penelitian ini 
disarankan tidak hanya melihat pesan 
moral yang terdapat dalam karya ilmiah 
ini melainkan harus menonton film Dua 
Garis Biru (2019) terlebih dahulu. 
Pembaca disarankan dapat mengaitkan 
pesan tersirat dalam film dengan 
kehidupan sehari-hari dengan bantuan 
penelitian ini, sehingga karya ilmiah ini 
dapat menjadi bahan pembelajaran yang 
aplikatif.  

3.  Bagi peneliti yang akan melanjutkan 
penelitian terkait fenomena pendidikan 
seksual dalam film, disarankan mengkaji 
bagaimana pendidikan seksual dapat 
diterima oleh audiens. 
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