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Abstract 

Film is a medium of audio – visual that is quite popular in the community 

ever since it has been found. Moreover, film is one of the few forms of discourse. 

The focus of this study is to look behind the discourse of independent 

wedding in Seserahan movie. In conducting the analysis, researcher used critical 

discourse analysis method with Teun A Van Dijk models, who see discourse in 

texts without denying the existence of social cognition and social context that 

follows. Therefore researcher conduct the research on various levels, namely: 

text, social cognition and social context. 

After the text has been analized, a conclusion has been made that the main 

theme in the Seserahan movie is about the independence of wedding. This main 

theme is divided into three local meanings, namely: dalah marriage that belongs 

to the bride and groom, the family as a barrier to marriage, and lack of empathy 

from family. 

At social cognition level, the filmmaker has the objective to show the gap 

between das sein and das sollen in marriage. In addition, the points at the text’s 

level matched with the explanation from film-maker. 

In social context’s level, the condition of the people whom too concerned 

about social status that they feel the need to show off the wedding of their children 

is one of the reason behind the birth of independent marriage discourse. 

Moreover, the existence of film festival as a space to exchange of ideas is not 

accommodated by public or audiences is the reason that strengthen this type of 

discourses. 
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Pendahuluan 

Film adalah media audio-visual yang cukup populer di masyarakat sejak 

ditemukan hingga sekarang. Hal ini karena masyarakat memiliki perspektif 

tersendiri dalam melihat film. Masyarakat atau publik melihat film sebagai media 

pemenuhan kebutuhan ideologisnya.1 Kebutuhan ini meliputi informasi tentang 

ideologi tertentu, nilai-nilai baru, dan hal-hal yang mereka anggap mewakili 

dirinya serta tidak mengabaikan aspek logika yang bisa diterima akal sehat. 

Melihat dari perspektif pasar, film merupakan barang dagangan.2 Sehingga film 

yang disediakan pasar untuk masyarakat, adalah film-film yang memiliki nilai jual 

yang tinggi atau dengan kata lain sesuai selera penonton.  

Kedua perspektif tersebut hidup bersama dalam setiap kerja-kerja 

produksi, distribusi dan eksebisi film. Namun pada setiap film selalu memiliki 

kecenderungan untuk lebih mengutamakan salah satu dari dua perspektif tersebut. 

Perspektif pasar lebih dominan digunakan dalam kerja film arus utama. 

Sebaliknya, film independen lebih mengedepankan perspektif publik 

Film independen selalu berada di pinggiran, bahkan sama sekali di luar 

budaya film populer.3 Konsekuensinya, film-film ini tidak ada tuntutan untuk 

menyesuaikan cara film bertutur dengan selera penonton. Konsekuensinya, film-

film ini tidak ada tuntutan untuk menyesuaikan cara film bertutur dengan selera 

penonton. Pesan, gagasan, maupun wacana merupakan menjadi fokus dalam film 

independen, sehingga sangat sesuai untuk dikaji dengan ilmu komunikasi, 

khususnya studi tentang pesan. Selain itu, film dalam ranah independen adalah 

medium penting dalam sejarah perfilman Indonesia, seperti yang disampaikan 

Pawito: 

“In addition film indie becomes another real phenomenon of Indonesian 

cinema particularly in the period of reformation and after. This kind of 

cinema film apparently provides link between the period of reformation 

                                                           
1 Adrian Jonathan Pasaribu dan Makbul Mubarak, Materi Kelas Kritik dan Apresiasi Film, Temu 

Komunitas Film Indonesia 2016, Banyumas, 26 Maret 2016. 
2 Ibid. 
3 Nico Meissner, A Stroy in the Making: Storytelling in the Digital Marketing of Independent 

Films, The IAFOR Journal of Media, Communication & Film Volume 3 Issue 1, IAFOR 

Publications, 2016, Hal. 54 
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within which Indonesian cinema is virtually in ruin and the recent period 

even untill nowadays.”4 (Selain itu film indie menjadi fenomena nyata lain 

perfilman Indonesia khususnya di masa reformasi dan setelahnya. Sinema 

semacam ini ternyata menyediakan hubungan antara periode reformasi di 

mana sinema Indonesia dalam kondisi buruk dan periode baru-baru ini 

bahkan sampai saat ini.) 

Film independen sendiri berdasarkan durasi terdiri dari film panjang dan 

pendek. Pada penelitian ini peneliti menggunakan film pendek karena peneliti 

menemukan fakta masih sangat sedikit penelitian sejenis yang menggunakan film 

pendek Indonesia sebagai obyek penelitian, khususnya di lembaga dimana peneliti 

menuntut ilmu yaitu Universitas Sebelas Maret (UNS). Hasil temuan peneliti yang 

bersumber dari perpustakaan online UNS (digilib.uns.ac.id) hanya terdapat 8 film 

pendek (3,52%) dari total 227 film yang pernah dikaji. Bahkan hanya terdapat 4 

film pendek (1,76%) produksi dalam negeri dari total keseluruhan film tersebut. 

Film yang peneliti pilih sebagai objek penelitian adalah film Seserahan, karya 

sutradara Jason Iskandar. Film Seserahan dipilih peneliti diantara ribuan film fiksi 

pendek Indonesia karena, sejauh pengetahuan dan pengalaman peneliti berada di 

dunia komunitas film, tidak ada film dengan pilihan gambar atau visual seperti film 

ini. Selain itu, film Seserahan berhasil diputar dibeberapa pemutaran. 

Film Seserahan merupakan bagian dari program “Ngerjain (Film) Teman”. 

Program “Ngerjain (Film) Teman”, sebuah program yang hasil dari inisiatif enam 

pembuat film pendek Indonesia yang memiliki kekhawatiran bahwa selama ini 

mereka hanya berkarya di zona aman, program ini menantang mereka untuk 

membuat film dengan pendekatan di luar kebiasaan masing-masing, yaitu 

menyutradarai film hasil pertukaran naskah dengan pembuat film lain dan tidak 

diperbolehkan mengubah garis besar cerita dalam naskah tersebut. Film Seserahan 

sendiri merupakan hasil pertukaran Bani Nasution (penulis naskah) dengan Jason 

Iskandar (sutradara). Bani yang merupakan orang Jawa tentu memiliki pemahaman 

berbeda dengan Jason yang berdarah tionghoa. Adanya gab budaya Jason dengan 

                                                           
4Pawito, Politics and Culture In Indonesian Cinema, The Indonesian Journal of Communication 

Studies (IJCS) Vol .1 No. 1, 2008, Hal. 9   
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naskah yang ditulis Bani membuat penelitian terhadap kognisi Jason sebagai 

pembuat film menjadi menarik. Maka dari itu, film Seserahan sangat tepat jika 

digali dengan analisis kognisi sosial milik Teun Van Dijk. 

Selain latar belakang film, wacana dalam film Seserahan sejatinya juga 

tidak kalah penting. Wacana yang akan peneliti teliti dalam film Seserahan adalah 

wacana kemandirian perkawinan. 

Perkawinan adalah salah satu babak penting dalam kehidupan setiap 

manusia. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh individu 

usia dewasa awal pada akhirnya akan melakukan perkawinan.5 Perkawinan 

dilakukan oleh sepasang orang yang dirasa sudah memiliki kemampuan untuk 

memutuskan dan melakukan sesuatu atas prakarsa sendiri.6 Kalau pun ada 

bantuan dari orang lain, tentu saja bantuan tersebut tidak dominan.     

Namun, pada kenyataannya perkawinan masih dianggap sebagai suatu 

rangkaian tali hubungan antara jaringan sosial antar keluarga dengan masyarakat. 

Masyarakat masih sangat memberikan atensi yang kuat terhadap siapa menikah 

dengan siapa beserta status sosial keluarganya. Kedua keluarga harus memiliki 

kedudukan yang sama dalam masyarakat.7 Keluarga pasangan yang menikah itu 

sendiri, memiliki pandangan bahwa adanya perpindahan anggota keluarga. Dalam 

sistem patrilokal, pengantin wanita akan berpindah ke keluarga sang suami.8 

Sedang sistem matrilokal, menganggap bahwa pengantin laki-laki yang berpindah 

ke keluarga istrinya.9  

Beberapa masyarakat melihat proses perkawinan seperti sistem pasar 

dalam ekonomi.10 Pada beberapa masyarakat, besar kecilnya mahar atau emas 

kawin tergantung pada strata sosial, ekonomi atau pendidikan calon pengantin dan 

keluarganya. Jika seorang wanita berasal dari keluarga kaya, maka “harganya” 

                                                           
5 Eastwood Atwater dalam Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana, Jurnal Psikologi Udayana 

Vol. 1 No. 1 Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam 

Pernikahan, Universitas Udayana, Bandung, 2013, hal. 2 
6 Steven Jay Stein dan Howard E. Book dalam Anie Budinurani, Kemandirian Pada Remaja Putra 

Yang Menikah Muda, Jurnal Psikologi Universitas Gunadarma, 2011, hal. 2 
7 William J Goode, Sosiologi Keluarga, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 63 
8 Ibid, hal. 64 
9 Ibid. 
10 Ibid, hal. 65 
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akan tinggi dalam “pasar” perkawinan. 

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak sedikit 

perkawinan atau perkawinan dicampur-tangani oleh orang lain. Orang lain ini 

adalah keluarga, saudara, atau bahkan masyarakat. Padahal, merujuk pada definisi 

sebelumnya, perkawinan sudah seharusnya dijalani oleh sepasang pria-wanita 

dengan mandiri. 

Fokus pada penelitian ini adalah tentang studi pesan yang disampaikan 

melalui teks pada film yang kemudian dibandingkan dengan pembuat film 

(produsen) agar diperoleh pemahaman secara komprehensif. Bagaimana pesan 

dalam film Seserahan ini memiliki keterkaitan dengan kognisi sosial pembuat dan 

konteks sosial masyarakat? 

Maka dari itu, untuk membedah wacana kemandirian perkawinan dalam 

film Seserahan ini, peneliti akan menggunakan metode analisis wacana kritis 

(Critical Discourse Analysis). Critical Discourse Analysis (CDA) menekankan 

multilevel analysis, mempertautkan analisis pada level teks (film) dengan 

analisis pada level kognisi sosisal (pembuat film) maupun konteks sosial (sosial 

masyarakat). 

Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang di atas, dapat ditarik seuatu rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggambaran kemandirian perkawinan dalam film Seserahan? 

2. Bagaimana kognisi sosial pembuat film dalam mewacanakan kemandirian 

perkawinan dalam film Seserahan? 

3. Bagaimana konteks sosial masyarakat yang melatarbelakangi pembuatan film 

Seserahan tersebut? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah seperti diungkapkan diatas, maka penelitian 

ini mempunyai tujuan untuk: 

1. Mengetahui bagaimana penggambaran kemandirian perkawinan dalam film 

Seserahan? 
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2. Memahami bagaimana kognisi sosial pembuat film dalam mewacanakan 

kemandirian perkawinan dalam film Seserahan? 

3. Menemukan bagaimana konteks sosial masyarakat yang melatarbelakangi 

pembuatan film Seserahan tersebut? 

Kajian Pustaka 

1. Komunikasi sebagai Pertukaran Makna 

Communication dalam bahasa Inggris berasal dari communis, sebuah kata 

dalam bahasa Latin, yang berarti komunikasi.11 Tubbs dan Moss mendefinisikan 

komunikasi sebagai proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih, yaitu 

komunikator dan komunikan.12 Gerald R. Miller mendefinisikan komunikasi 

sebagai sebuah sumber yang mengirimkan sebuah pesan kepada penerima dengan 

tujuan tertentu untuk memengaruhi perilaku penerima.13 

John Fiske  menjelaskan ada dua mazhab utama yang digunakan oleh para 

ilmuwan komunikasi untuk landasan berpikir mereka ketika meneliti fenomena 

dalam studi komunikasi. Pertama, mazhab yang melihat komunikasi sebagai 

transmisi pesan. Mazhab ini cenderung membahas tentang kegagalan 

komunikasi.. Kedua, mazhab yang melihat komunikasi sebagai produksi dan 

pertukaran makna. Mazhab ini berkaitan dengan bagaimana pesan atau teks 

berinteraksi dengan orang-orang dalam rangka menghasilkan makna. Ia percaya 

bahwa tujuan merupakan suatu faktor krusial dalam memutuskan apa yang 

membentuk pesan.14  

2. Komunikasi Massa 

Menurut Melvin L. DeFleur komunikasi massa merupakan suatu proses 

melalui komunikator dengan menggunakan media massa untuk menyebarluaskan 

pesan-pesan secara luas dan terus-menerus menciptakan makna-makna serta 

diharapkan dapat memengaruhi khalayak yang besar dan beragam dengan melalui 

                                                           
11 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010,     

hal. 46 
12 Ibid, hal. 65 
13 Gerald R. Miller dalam Stephen W. Littlejhon dan Karen A. Foss, Teori Komunikasi -Theories 

of Human Communication, terjemahan Mohammad Yusuf Hamdan, Salemba Humanika, Jakarta, 

2012, hal. 4-5 
14 John Fiske, Cultural And Communication Studies Sebuah Pengantar Paling Komprehensif, 

Jalasutra, Yogyakarta, 2010, hal. 9-11 
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berbagai cara 15 Film merupakan salah satu dari media komunikasi, secara spesifik 

komunikasi massa. 

Film terbentuk karena adanya dua unsur yaitu; unsur naratif dan unsur 

sinematik. Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Setiap 

film cerita tidak mungkin lepas dari unsur naratif, setiap cerita pasti memiliki 

unsur-unsur seperti; tokoh, masalah / konflik, lokasi, waktu, serta lainnya. Unsur 

sinematik merupakan aspek-aspek teknis dalam produksi sebuah film, aspek-

aspek tersebut adalah; Mise en scene, sinematografi, editing, serta suara.  

Unsur sinematik adalah semua aspek teknis dalam produksi sebuah film. 

Dengan kata lain jika naratif adalah nyawa sebuah film, maka unsur sinematik 

adalah tubuh fisiknya.  

3. Film sebagai Produk Seni 

Rudolf Arnheim dan  Sergei Eisenstein adalah teoritisi pertama yang 

menganalisa bagaimana film melahirkan makna dan sekaligus hubungannya 

dengan bentuk-bentuk seni oleh filsuf Jerman Gotthold Lessing yang menyatakan 

bahwa seni harus terbukti benar dan sesuai dengan sifat yang mendasarinya.16 

Keberadaan formalisme yang menganggap bahwa wacana film-sebagai-seni 

sesungguhnya terletak pada keterbatasannya dalam menangkap realitas, namun, 

keterbatasan ini justru memungkinkan film untuk memanipulasi fungsinya dari 

sekedar media perekam menjadi alat pencerita yang kuasa menyedot penonton 

kedalam dimensi yang sama sekali berbeda dengan interupsi shot.  

4. Film Sebagai Wacana 

Wacana dapat berupa komunikasi lisan atau 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.  

Sebagai salah satu dari bentuk wacana, film sudah seharusnya dibaca 

sebagai teks. Film sebagai teks sudah tentu terikat dalam suatu konteks. Konteks 

wacana dalam film adalah wujud film sebagi praktik sosial. Perspektif praktik 

                                                           
15 Melvin L. DeFleur dan Everette E. Dennis dalam dalam Mursito BM, Memahami Institusi 

Media (Sebuah Pengantar), Lindu Pustaka dan SPIKOM Surakarta, Surakarta, 2006, hal.3 
16 Ibid. 
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sosial film melihat bahwa film batkan interaksi yang kompleks dan dinamis dari 

berbagai elemen dalam proses produksi, distribusi dan eksebisinya. Bahkan, 

perspektif ini mengasumsikan interaksi antara film dengan ideologi kebudayaan 

dimana film diproduksi dan dikonsumsi.17 Film merupakan hasil interaksi 

filmmaker dengan lingkungan sekitarnya. Film, menurut Budi Irwanto, adalah 

potret dari suatu masyarakat dimana film tersebut diproduksi. Film selalu 

merekam realitas yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.18 

5. Kemandirian Perkawinan 

Steven Jay Stein dan Howard E. Book mendefenisikian kemandirian 

sebagai kemampuan mengendalikan dan mengarahkan diri sendiri dalam 

bertindak dan berpikir, serta tidak bergantung pada orang lain secara emosional.19 

Salah satu faktor pembentukan perkawinan adalah cinta. Robert F. Winch dan 

rekan-rekannya, bersumber dari konsep yang dibuat oleh Henry A. Murray 

mengenai kebutuhan psikologis, menyatakan bahwa dalam pemilihan pasangan 

setiap orang memberikan pengharapan terbesar untuk memenuhi kebutuhannya.20 

Pasangan yang nantinya saling mencintai, awalnya berposisi sebagai orang yang 

butuh bantuan dan orang yang mau membantu.  

Kemandirian perkawinan dapat disimpulkan sebagai kemampuan untuk 

mengarahkan dan mengendalikan diri dalam berpikir dan bertindak, serta tidak 

merasa bergantung pada orang lain secara dominan perihal perkawinannya. 

Metodologi 

 Penelitian ini termasuk dalam paradigma kritis. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian kualitatif.dengan pendekatan analisis wacana kritis Teun A. Van 

Dijk. Objek penelitian adalah film Seserahan. Data-data berasal dari shot dan 

scene dalam film tersebut. Sumber data primer berasalh dari hasil observasi yang 

dilakukan terhadap film Seserahan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh 

                                                           
17 Eka Nada Shofa Alkhajar, Masa-Masa Suram Dunia Perfilman Indonesia (Studi Periode 1957-

1968 dan 1992-2000, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 4 
18 Budi Irawanto, op.cit, hal. 13 
19 Steven Jay Stein dan Howard E. Book dalam Anie Budinurani, loc.it 
20 Robert F. Winch Bungaran Antonius Simanjuntak (Ed), op.cit. 
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melalui wawancara dan dokumensi buku-buku, artikel, jurnal dan berbagai 

sumber lainnya. 

Analisi Wacana Kritis Film Seserahan   

1. Level Teks 

Pada level teks makrostruktur, tiopik utama yang tampak adalah 

kemandirian perkawinan. Sedangkan pada level teks superstruktur, dari awal 

hingga akhir film, penonton diajak untuk melihat konflik. Ini menunjukkan 

pemilihan naratif realistik sebagai struktur bercerita dalam film Seserahan. Pada 

level teks mikrostruktur terdapat tiga subtopik wacana, antara lain: 

a. Wacana “perkawinan adalah milik kedua calon pengantin” adalah wacana 

yang disampaikan dengan menghilangkan wujud fisik atau visual dari orang-

orang selain kedua pengantin. Hal ini dipertegas dengan adanya suara 

percakapan, sehingga menunjukkan bahwa sebenarnya ada orang di dalam 

scene tersebut dan memang sengaja dihilangkan wujud fisiknya oleh pembuat 

film. Pilihan visual ini dimunculkan dan diulang sepanjang film sehingga 

menegaskan wacana tersebut. 

b. Pada Scene 2, 4, dan 7 tampak bahwa keluarga justru menjadi penghambat 

perkawinan. Penyebab keterlambatan keluarga pengantin pria, antara lain 

sakit perut, terlambat mandi (scene 2), salah memilih jalan atau tersesat 

(scene 4), dan lepasnya ayam yang merupakan bagian dari seserahan (scene 

7). 

c. Hampir semua scene, yaitu scene 1, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Rendahnya empati 

keluarga pengantin pria tampak pada dialog “Diapalne! Yen ra sido rabi, 

luwung golek liyane!” (scene  3), “Milih dalan kok koyo Merapi, Mas?”, 

“Kali asat opo dalan iki?”, “Utekmu Mas, gronjal! He, utekmu Mas gronjal” 

(Scene 4), “Iki mau sing pilih parsel buah e sopo to?”, “Ora nyalahke! Iki 

ming kurang seger warnane.” (scene 6), dan “Wah, ra sido kawin Mas.” 

(scene 7). Sedangkan pada keluarga pengantin perempuan tsmpsk psds 

sdegsn scene 1, 4, dan 8. 
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2. Level Kognisi Sosial 

a. Ide Pembuatan Film 

Menurut Jason Iskandar, sebelum adanya ide pembuatan film “Seserahan”, 

terjadi perbincangan antara enam sutradara yang terdiri dari Jason Iskandar, 

Bani Nasution, Paul Agusta, Ipoenk Video Robber, Jeihan Angga dan Ismail 

Basbeth. Sedangkan menurut Bani Nasution Bani menjelaskan bahwa awal 

munculnya ide pembuatan film Seserahan adalah ketika ia menghadiri 

perkawinan kakaknya dan ditugasi membawa seserahan.  

b. Tema Cerita 

Perihal tema yang diangkat, Jason menemukannya setelah melakukan 

pendalaman terhadap tema dengan membaca beberapa referensi. Ia mencoba 

menggali esesnsi dari perkawinan yang menurutnya rumit. Selain itu ia 

mencari tahu latar belakang dan sejarah perkawinan Jawa. 

c. Cerita Film 

Perihal apakah masalah perkawinan yang menjadi hajat orang tua 

pengantin benar-benar ia ketahui terjadi, Jason menjawab bahwa ia 

menemukan hal tersebut terjadi pada teman-temanya dengan berbagai latar 

belakang. 

d. Kemandirian Perkawinan 

Ketika ditanya tentang pendekatan visual yang ia terapkan, di mana selain 

pengantin orang-orang dalam film dihilangkan secara fisik, adalah sebagai 

pesan bahwa perkawinan tersebut adalah miliki kedua pengantin tersebut, 

Jason menyatakan bahwa itu memang salah satu alasannya. Ia juga 

menjelaskan bahwa norma idealnya perkawinan memang milik kedua 

pengantin, namun pada persitiwa konkretnya perkawinan adalah hajat orang 

tua. Bahkan campur tangan orang tua ini berlanjut pada ranah kehidupan 

rumah tangga. Ia menegaskan film Seserahan ingin menunjukkan gap diantara 

norma ideal dengan peristiwa konkritnya. Alasan ini juga pada penggambaran 

cerita bahwa keluarga pengantin pria justru menjadi hambatan bagi pengantin 

pria itu sendiri. 



 
 

12 
 

Terkait penggambaran empati yang rendah dari keluarga, Jason 

menjelaskan bahwa itulah yang sering kali ia lihat dari banyak perkawinan. Ia 

menambahkan bahwa adanya kepentingan dari semua pihak yang terlibat 

perkawinan memiliki andil terhadap munculnya gap, khususnya antara 

keluarga dan pengantin. Keluarga lebih mementingkan bagaimana cara agar 

status sosialnya tampak pada tamu-tamu yang hadir, begitu amatannya 

3. Level Konteks Sosial 

Seperti yang sudah peniliti jabarkan pada subbab Kajian Teori, “Perkawinan 

ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkn ketuhanan Yang Maha Esa”21 Namun pada kenyataannya tidak 

demikian. Perkawinan dalam masyarakat masih mengikut sertakan status sosial 

dan kemewahan. Hal ini tidak lepas dari campur tangan orang tua. 

Sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh Prita Eswari yang berjudul Budaya 

Konsumtif Dalam Fenomena Perkawinan Mewah Di Desa Condongcatur 

Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, menangkap fenomena tersebut. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa budaya konsumtif dalam perkawinan 

mewah dikarenakan adanya gaya hidup yang tercemin lewat penampilan 

seseorang.22 Lebih jauh ia menjelaskan bahwa pada kelompok masyarakat ini 

penampakan kemewahan dalam perkawinan lebih penting daripada makna dan 

tujuan perkawinan itu sendiri. Perkawinan mewah adalah representasi dari 

keluarga yang ingin menunjukkan kelas sosialnya. 

Temuan Prita ini diperkuat dengan beberapa perkawinan mewah yang 

diselenggarakan oleh pejabat negara. Media Tempo memberitakan tentang 

perkawinan mewah putri Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, 

Gusti Kanjeng Ratu Hayu, dengan Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro.23 

Republika memberitakan penikahan anak dari Sekretaris MA, Nurhadi, yang 

                                                           
21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, log.cit 
22  Prita Eswari, Budaya Konsumtif Dalam Fenomena Perkawinan Mewah Di Desa Condongcatur 

Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, hal. 24-25 
23Pito Agustin Rudiana, Putri Sultan Dapat Kado Tea Set dari Presiden SBY, Tempo.co, diakses 

22 November 2016 
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diduga menghabiskan dana mencapai Rp 43 miliar.24 Bahkan perkawinan yang 

berlangsung tahun 2014 tersebut, membagikan I-Pod sebagai suvenir. Menurut 

peneliti, fenomena-fenomena di masyarakat yang seperti inilah yang 

menghasilkan sebuah wacan perkawinan dalam film Seserahan. 

Film festival, sesuai namanya adalah film-film yang diputar di festival-festival 

film dari skala kecil hingga besar. Festival film adalah ruang publik dimana film, 

beserta pembuatnya tentu saja, bertemu penontonnya. Pembuat film dengan visi 

radikal dirayakan, percobaan-percobaan ekstrem atas medium sinema dibakukan, 

manusia-manusia berwarna kulit asing yang namanya susah diucapkan disalami 

satu-per-satu di atas karpet berwarna merah delima.25 Selain itu festival film 

merupakan tempat bertukar gagasan dan beradu wacana. Ruang publik ini 

menghadirkan dengung suara-suara minoritas. Hingga saat ini, tidak sedikit 

festival-festival film yang mengkhususkan diri pada isu-isu minoritas: LGBT, 

migrasi, gender, ras, politik kiri-kirian, dan sebagainya.26 

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa wacana kemandirian 

perkawinan dalam film Seserahan adalah gagasan yang tidak populer. Maka pada 

ruang seperti festival filmlah, wacana seperti kemandirian perkawinan 

memungkinkan untuk lahir dan direproduksi dalam film Seserahan. 

Kesimpulan 

Setelah peneliti melakukan analisis wacana kritis terhadap film Seserahan 

dengan melewati tiga level analisis yaitu analisis teks, level kognisi sosial, dan 

level konteks sosial, akhirnya peneliti sampai pada kesimpulan penelitian yang 

ditujukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang diajukan pada bab 

pendahuluan. 

1. Level Teks 

Pada level teks makrostruktur dari hasil analisis dapat diketahui bahwa 

film Seserahan secara nyata membawa wacana atau pesan-pesan kemandirian 

                                                           
24 Andi Mohammad Ikhbal dan Bilal Ramadhan, Wow, Pernikahan Anak Sekretaris MA Habiskan 

Rp 43 Miliar, republika.co.id, diakses 22 November 2016 
25 Makbul Mubarak, Festival Film sebagai Ruang Publik, cinemapoetica.com, diakses 22 

November 2016 
26 Ibid.  
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perkawinan. Penggunaan skema atau struktur babak naratif realistik pada film 

Seserahan menunjukkan bahwa pembuat film ingin berfokus pada permasalahan 

atau konflik dalam film. Pada level mikrostruktur pengambaran wacana tampak 

pada poin berikut: 

a. Perkawinan adalah Miliki Kedua Pengantin 

Digambarkan sepanjang awal hingga akhir film dengan menghilangkan 

wujud fisik atau visual semua orang kecuali kedua pengantin. 

b. Keluarga sebagai Penghambat Perkawinan. 

Digambarkan melalui cerita bahwa keterlambatan rombongan pengantin pria 

akibat tingkah laku keluarganya  sepeti sakit perut, terlambat mandi, salah 

memilih jalan, tidak sengaja melepaskan ayam seserahan.  

c. Rendahnya Empati Keluarga 

Hal ini digambarkan salah satunya dengan gaduhnya keluarga pengantin pria. 

Kegaduhan dipenuhi perkataan yang tidak pantas dan tampak tidak sesuai dengan 

kondisi psikologi pengantin pria. Sebaliknya, keluarga pengantin wanita justru 

terlalu senyap, menyebabkan perasaan sendiri dan gundah dari pengantin wanita. 

2. Level Kognisi Sosial 

Hasil pada analisis level teks di atas selanjutnya dibuktikan dalam analisis 

level kognisi sosial yakni dari sisi pembuat film. Pada film Seserahan, Jason 

menemukan tema yang ingin ia sampaikan setelah menemukan kesamaan masalah 

dalam perkawinan jawa dengan perkawinan di seluruh dunia. Ia juga menemukan 

hal tersebut terjadi pada teman-temanya dengan berbagai latar belakang sosial 

budaya. Peneliti menggaris bawahi “Keluargalah yang berpesta, kedua mempelai 

cuma pajangan saja” sebagai tema yang ingin disampaikan dan melandasi 

pendekatan visual yang ia terapkan dalam film Seserahan. 

Selain itu pembuat film mempunyai tujuan menampilkan gap antara das 

sollen dengan das sein dalam perkawinan. Jason menjelaskan bahwa apa yang 

sering kali ia lihat dari banyak perkawinan adalah adanya kepentingan dari semua 

pihak yang terlibat perkawinan memiliki andil terhadap munculnya gap, 

khususnya antara keluarga dan pengantin. Keluarga lebih mementingkan 

bagaimana cara agar status sosialnya tampak pada tamu-tamu yang hadir, begitu 
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amatannya. Pemahaman pembuat film terhadap wacana juga diperoleh dari 

berbagai referensi, perbincangan dengan teman-temannya, ditmabah pembuat 

mengalami sendiri proses pra-perkawinan. 

3. Level Konteks Sosial 

Sebuah teks perlu juga dilihat dari konteks yang mengikutinya. Maka dari 

itu analisis konteks sosial peneliti lakukan terhadap wacana kemandirian 

perkawinan dalam film Seserahan. 

Kondisi masyarakat ikut andil dalam lahirnya suatu wacana. Kondisi 

masyarakat yang terlalu mementingkan status sosial sehingga memamerkan 

kemewahan dalam perkawinan anaknya adalah salah satu sebab lahirnya wacana 

kemandirian perkawinan. Selain itu, keberadaan festival film sebagai ruang 

pertukaran gagasan yang tidak diakomodasi oleh masyarakat atau penonton arus 

utama ikut menguatkan wacana-wacana semacam ini. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, peneliti menyarankan 

beberapa hal. Pertama, dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada kognisi 

sosial, maka peneliti menyarankan adanya analisis terhadap pesan terhadap 

penonton, apakah pesan film ini sampai kepada para penonton. 

Kedua, perbincangan wacana ini, baik melalui film Seserahan atau tidak, 

perlu digulirkan pada ruang-ruang diskusi. Melihat pada level kognisi sosial dan 

konteks sosial terdapat sebuah fakta bahwa perkawinan hari ini memiliki 

kecenderungan lebih sebagai ajang pamer kelas sosial, daripada hakikatnya 

sebagai upacara terbentuknya sebuah jalinan suci dan lahirnya keluarga baru. 

Karena permasalahan dalam keluarga perlu diselesaikan dan hakikat perkawinan 

itu sendiri perlu dikembalikan.  

Ketiga, melihat belum banyaknya penelitian terhadap film-film 

independen, peneliti berharap semakin banyak kajian terhadap medium ini. Pada 

bidang ilmu komunikasi tentu pesan-pesan inilah yang perlu dikaji, karena film 

independen senantiasa memiliki kebaharuan pesan, dan pendekatan unsur narati 

dan sinematiknya. 
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Keempat, melihat bahwa pesan dalam film-film independen tidak jarang 

terlalu bersifat personal, peneliti berharap para pembuat film independen tidak 

anti terhadap isu-isu yang bersifat lebih umum. Dengan semakin banyak macam 

pesan baik bersifat personal maupun umum, tentu akan membuat \kajian terhadap 

pesan dalam film akan semakin menarik dan berkembang ke arah positif. 
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