
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Tuhan menciptakan manusia dalam dua jenis, laki-laki-dan perempuan. Dalam perjalanan 

kehidupan, perempuan berada dalam posisi ketidakadilan dan termarginalisasi. Pandangan 

masyarakat tentang gender menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan. Ketidakadilan 

gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yakni: Marginalisasi atau proses pemiskinan 

ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan 

stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan dan beban kerja lebih banyak.1  Marginalisasi 

atau proses pemiskinan ekonomi membatasai perempuan dalam dunia kerja bahkan tersingkir 

karena tidak mendapatkan pekerjaan, padahal perempuan berhak setara dengan laki-laki. Di Jawa 

misalnya, program revolusi hijau dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih 

rendah, dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak memungkinkan 

lagi panen dengan ani-ani, padahal alat tersebut melekat dan digunakan oleh kaum perempuan. 

Akibatnya banyak kaum perempuan miskin di desa termarginalisasi, yakni semakin miskin dan 

tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan di sawah pada musim panen.2 

 Bentuk subordinasi dari tempat ketempat dari waktu kewaktu berbeda. Di Jawa dulu ada 

anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tingi, toh akhirnya akan ke dapur juga. 

Didalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan 

mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka anak laki-laki akan 
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mendapatkan prioritas utama.3 Di indonesia sendiri kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan 

perempuan masih lumayan tinggi.  

 Data statistik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016/2017 menunjukan 

persentase siswa menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan. Anak  yang duduk di bangku 

taman kanak-kanak (TK) dengan jumlah laki-laki 54,53% dan anak perempuan 45,47%. Sekolah 

luar biasa (SLB) laki-laki 60,01% dan perempuan 39,99%. Tingkat sekolah dasar (SD) laki-laki 

52,19% dan perempuan 47,81%. Tingkat sekolah menengah pertama (SMP) laki-laki 51,09% 

dan perempuan 48,91%. Tingkat sekolah menegah atas (SMA) laki-laki 44,53% dan perempuan 

55,47 dan sekolah menengah kejuruan (SMK) laki-laki 57,14% dan perempuan 42,86%.4 Dari 

data tersebut  menunjukan bagaimana tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan ada 

kesenjangan, laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Rendahnya pendidikan terhadap 

perempuan merupakan salah satu sebab meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. 

 Stereotipe atau pelebelan negatif selalu dilekatkan pada perempuan, contoh stereotipe 

misalnya perempuan bersolek dalam  rangka memancing perhatian lawan jenisnya. Bahkan jika 

ada pemerkosaan yang dialami perempuan, masyarakat bercenderungan menyalahkan 

korbannya. 

 Fenomena yang terjadi di atas, perempuan selalu menjadi korban, bahkan untuk menjadi 

“perempuan” perempuan masih diatur oleh laki-laki. Kesenjangan yang terjadi antara laki-laki 

dan perempuan juga bisa ditemukan dalam film super hero perempuan seperti, film Cat Woman, 

Xena,The Wasp dan lain-lainnya. Dalam film-film tersebut dapat dilihat bagaimana para super 

hero  menggunakan pakaiannya yang menunjukan lekukkan bagian-bagian tubuhnya, padahal 

dengan menggunakan pakaian yang sedikit tertutup dan  sopan mereka masih bisa menjadi super 

                                                           
3
 Mansoer Fakih. Analisis Gender & Transformasi Sosial (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2013), 15-16. 

4
http://Publikasa.data.kemdibud.go.id 

 statistik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan di unduh tgl  16 Januari jam 13.00 WIB 

http://publikasa.data.kemdibud.go.id/


 

 

hero yang menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Di sini menunjukan bahwa, 

perempuan berpakaian berdasarkan sudut pandang laki-laki. Tidak ada kebebasan untuk 

memilih. 

 Film adalah salah satu bentuk media massa, yang bukan hanya untuk hiburan, 

didalamnya terdapat signifikasi ideologi pada kehidupan nyata sehari-hari. Sehingga film 

berfungsi sebagai media untuk melihat realitas kehidupan masyarakat. Keikutsertaan film dalam 

mempelopori tentang gender sangat penting, dikarenakan film media yang sangat mudah dalam 

pembentukan opini yang efektif. Dalam sejarah perfilman di Indonesia, film asal luar negeri 

banyak peminatnya, salah satunya film asal India. Film asal India ini memiliki penggemarnya 

masing-masing. Film “Dangal” yang disutradarai Aamir Khan. Film ini merupakan film yang 

mengangkat isu kesetaraan gender. Dimana dalam film “Dangal” ini, bagaiman perempuan 

memiliki autonomi, memiliki hak dalam memutuskan apa yang terbaik untuk masa depannya.  

 Film “Dangal” diangkat dari kisah nyata Mahavir Singh Phogat, seorang pemain Gulat 

yang mengalami keterpurukan nasib. Ia memiliki anak perempuan. Namun yang diharapkannya 

adalah memiliki seorang anak laki-laki agar bisa meneruskan mimpinya. Mahavir tidak 

menyereh pada mimpinya, akhirnya dia melatih anak perempuannya menjadi pegulat dan 

menjadi atlit internasional. 

 Gulat merupakan bagian dunia maskulin yang selama ini sulit di akses oleh perempuan. 

Film “Dangal” ini menyajikan bagaimana perempuan bisa mengakses dunia maskulin. Adanya 

autonomi perempuan dalam dunia maskulin buktinya ada pada dialog Mahavir saat memberikan 

strategi untuk final.  

Mahavir :  “ Kalau kau menang besok kau tak akan sendirian, jutaan gadis seperti mereka 

akan menang bersamamu. Itu akan menjadi kemenangan bagi setiap gadis yang 

dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang di paksa melakukan 

pekerjaan rumah, yang dinikahkan hanya untuk membesarkan anak ”. 



 

 

Mahavir :  “ Besok kau tak cuma melawan orang Australia , tapi semua orang yang 

memandang perempuan lebih rendah ”.  

 Pada dialog tersebut dapat dilihat perempuan begitu memiliki autonomi dalam dunia 

maskulin jika dilatih dan diberi pendidikan yang setara dengan laki-laki. Kemandirina 

perempuan bermula pada pendidikan yang ditanamakan sejak dini dalam keluarga maupun 

lingkungan ia hidup. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis ingin menulis skripsi dengan 

judul “ Autonomi  Perempuan Dalam Dunia Maskulin (Analisis Feminisme Terhadap Film 

Dangal) ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Pada film “Dangal” disajikan keikutsertaan perempuan dalam dunia maskulin, yang 

menyajikan bagaimana perempuan di dunia maskulin. Berangkat dari latar belakang diatas pada 

Film “Dangal” maka munculah pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana autonomi perempuan dalam Film “Dangal”? 

2. Bagaimana analisi feminisme tentang perempuan dalam Film “Dangal” ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana autonomi perempuan dalam film “Dangal”. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perempuan dalam mempraktekan autonominya. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam mengembangkan kajian 

tentang perempuan. 



 

 

b. Di samping itu penulis juga ingin memberikan bahan, diharapkan dapat bermanfat 

dalam kajian ilmiah. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk mengetahui perkembangan tentang  

gender serta, menjadi referensi bagi terciptanya keadilan bagi laki-laki dan perempuan serta 

perempuan dalam mempraktekan autonominya. 

E. Kajian Pustaka 

 Dalam penelitian ini, peneliti merujuk ke dalam beberapa hasil penelitian yang relavan, 

antara lain: Pertama, penelitian dengan judul “Representasi Wanita Dalam Sampul Album Raisa” 

oleh R.A Granita Dwisthi Ismujihastuti dan Adi Bayu Mahadian. Dalam jurnal ini lebih fokus 

terhadap Album Raisa dan merepresentasikan tentang perempuan yang berkembang dalam 

budaya masyarakat Indonesia5. Kesamaan dengan peneilitain ini ialah sama-sama menggunakan 

semiotika Roland Barthes, yang membedakan hanya objek yang diteliti.  

 Kedua, penelitian dengan judul “Islam, Perempuan dan Pendidikan” oleh 

Mujiburrahman dalam jurnal tersebut dijelaskan bagaimana pentingnya perempuan dalam 

mendapatkan pendidikan. Karena perempuan sebagaimana laki-laki, adalah manusia yang yang 

berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Perempuan memiliki kebebasan dalam memilih 

jenis pendidikan dan profesi yang ingin di tekuninya.6  
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 Ketiga penelitian dengan judul “Feminimisme Undone : Stereotipisasi Perempuan 

Dalam Sinetron Tukang Bubur Naik Haji “ oleh Anis Endang SM diterangkan bagaimana 

pelabelan gender dimana perempuan harus menjaga penampilan, perempuan berperan sebagai 

pendamping dan penunjang laki-laki dan mengurangi ruang gerak perempuan dalam ranah 

publik.7 

 Keempat penelitian dengan judul “ Konsep Gender dalam film ummi Aminah” oleh Siti 

Kurnia Sari, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Penelitian tersebut menganalisis konsep gender pada tokoh Ummi Aminah 

kaitannya dengan penggambaran jenis hubungan yang menyangkut peran, tanggung jawab dan 

status antara laki-laki dan perempuan.8 

 Kelima penelitian dengan judul ” Analisis Wacana Isu gender  gender dalam film 7 

Perempuan 7 Cinta” oleh Astuti Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah jakarta. Dalam penelitian tersebut bagaimana realitas sosial yang 

terjadi di masyarakat mengenai perempuan, yaitu banyaknya perempuan di Indonesia yang telah 

menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. 
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F. Kerangka Pemikiran 

1. Autonomi  

 Dalam bahasa Yunani otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri 

dan namos aturan. Sehingga dapat diartikan autonomi adalah wewenang untuk mengatur diri 

sendiri.9 

 Ternyata pendidikan pula dapat, meningkatkan autonomi atau kemandirian perempuan, 

ada beberapa aspek autonomi yang saling bergantung satu sama lain yang dipengaruhi oleh 

pendidikan diantaranya autonomi pengetahuan, autonomi dalam membuat keputusan, autonomi 

fisik, autonomi emosional dan autonomi ekonomi, sosial dan percaya diri. 

 Maskulin merupkan sebuah kontruk kelaki-lakian terhadap laki-laki. Dimana banyak nilai 

yang disandangkan terhadap didalamnya sebagai patokan untuk bisa menjadi laki-laki “ideal”. 

Maskuinitas bukanlah bawaan dari lahir namun dibentuk dari kontruk sosial.10 

 Menurut Barker, sebagaimana yang dikutip oleh Demartoto secara umum nilai-nilai yang 

diutamakan maskulinitas adalah kekuatan, kekuasaan, aksi, kendali, kemandirian dan kerja. 

Sebagai kontruk sosial maskulinitas sangat dipengaruhi oleh budaya, sehingga nilai-nilai ke-

maskulin-an berbeda-beda dari satu tempat ketempat dengan tempat lainnya. Di Indonesia nilai-

nilai tersebut sangat terasa kental, bahkan sudah ditanamkan sejak anak laki-laki baru lahir. 

2. Feminisme 

 Ada beberapa arti mengenai istilah feminisme diantaranya , feminisme adalah paham 

yang mendukung hak-hak sosial dan politik yang setara bagi perempuan. Seiring berjalannya 

waktu timbul berbagai aliran feminisme. Salah satunya Feminisme Liberal. 
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 Feminimisme Liberal menekan bahwa setiap individu dapat mempraktekan autonomi 

dirinya. Begitu pula perempuan, memiliki kebebasan dalam berbagai hal salah satunya dalam 

pendidikan. Feminisme Liberal memandang bahwa perempuan dan laki-laki memiliki autonomi 

yang sama. Karena hal apapun bermula pada pendidikan. Perempuan jika mendapatkan 

kesempatan yang sama akan mampu mengimbangi laki-laki. Namun masih banyak perempuan 

yang belum menyadari hal tersebut, sehingga masih banyak perempuan diluar sana yang 

mendapatkan ketidakadilan. 

 

 

 

 

 

 

  

Mengapa pendidikan penting bagi perempuan? karena perempuan dan laki-laki manusia 

yang sama memiliki kebebasan. Hasil dari pendidikan adalah perempuan dapat mengurus diri 

mereka, mengembangkan potensi yang mereka miliki dan memiliki wewenang dalam memilih. 

Begitupun dalam film “Dangal” perempuan memiliki hak dalam ranah dunia maskulin. Film 

tersebut membuktikan bahwa dengan pendidikan perempuan mampu masuk dalam dunia 

maskulin. Dalam hal apapun, sebelum menjadi apa-apa yang diharapkan, akan melalui yang 

namanya proses. Dengan proses tersebut akan mampu menciptakan hal yang luar biasa. Dari 

autonomi tersebut perempuan memiliki prinsip hidup dan mampu menjadi dirinya sendiri. 

Pendidikan 
Autonomi 

perempuan 

Film “ Dangal ” 

 Prestasi 

 Prinsip 

hidup 

 Kebebasan 

memilih 



 

 

 Film memiliki kemampuan dan kekuatan dalam menjangkau banyak segmen sosial, 

karena film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayak luar.11 Harus diakui hubungan 

antara film dan masyarakat memiliki sejarah panjang dalam kajian para ahli komunikasi. Banyak 

penelitian  tentang dampak film terhadap masyarakat, hubungan antara masyarakat dan film 

selalu dipahami secara linear, artinya film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat 

berdasarkan muatan pesan dibaliknya tanpa berlaku sebaliknya.12 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang hasilnya 

berupa data-data kualitatif yang akan disuguhkan dalam tabel dan  frame dari adegan-adegan 

yang terdapat dalam film sebagai sumber langsung sebagai instrumen dari peneliti sendiri.13 

 Sedangkan cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu 

penelitian ini menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel.14 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini ialah subjek darimana data dapat diperoleh, atau informasi 

data diperoleh.15 Pada penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah film “Dangal” karya Aamir 

Khan. 

                                                           
11

 John Fiske, Television Culture ( London : Routledge, 1987), 33. 
12

 Ami Nahdia Prihatin, Konsep Gender Dalam Film”Hijab” (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2016 ,), 7. 

13
 Lexy Moeloeng, Metode penelitian Kualitatif ( Bandung: Rosdakarya, 2005), 4. 

 
14

 Burhan Bungin, Metode penelitian sosial ( Airlangga University Press: Surabaya, 2001), 33. 
15

 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktis ( Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 102. 
 



 

 

 Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah masalah yang ingin diteliti atau objek 

penelitian suatu problem yang harus dipecahkan atau dibatasi melalui penelitian.16 Objek 

penelitian ini adalah autonomi perempuan dan peran yang di gambarkan oleh tokoh dalam film 

“Dangal”. Peneliti mengambil kata atau kalimat yang mengandung autonomi perempuan yang 

diucapkan para tokoh. Peneliti juga menggunakan tanda visual itu mempertegas makna yang 

muncul dari tanda verbal. 

3. Jenis dan sumber Data 

 Penelitian menggunakan teknik dokumentasi. Terdapat dua data primer yaitu, data primer 

yang berupa video Film “Dangal” dan data-data yang berkaitan dengan produksi film tersebut. 

Data sekunder berupa penelitian pustaka dengan mengkaji dan memahami berbagai sumber yang 

bekaitan dengan masalah yang akan diteliti, untuk mendukung dugaan, sebagai landasan yang 

diteliti, mendukung dugaan landasan teori bagi masalah yang dibahas. 

 Sedangkan cara-cara yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan  data pada 

penelitian ini diantaranya : 

a. Menentukan tanda-tanda yang mengandung autonomi perempuan dengan teknik 

penggambaran dramatik dari adegan-adegan dan diaolog para tokoh yang diamati melalui 

video film “Dangal”. 

b. Kemudian menganalisis menggunakan analisis Semiotika Roland Barthes. 

c. Setelah scene-scene dianalisis selanjutnya mengelompokkan adegan-adegan yang 

merupakan autonomi perempuan. 

d. Selanjutnya membuat kesimpualn dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan data 

yang disajikan deskriptif dalam bentuk kalimat. 
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4. Metode Analisis Data 

 Analisis data adalah penyederhanaan data dalam bentuk lebih sederhana dan sistematik 

serta interpretasi serta pembahasan. Dalam penyederhanaan data, peneliti mengadakan 

pemisahan sesuai dengan jenis data. Kemudian mengupayakan analisisnya dengan penjelasan 

dan uraian. Sehingga dari data tersebut dapat di ambil pengertian serta kesimpulan sebagai hasil 

penelitian.17 

 Kata semiotika berasal dari Yunani yaitu semion atau sign, dalam bahasa Inggris yang 

berarti tanda atau kode. Secara jelas semiotika bisa diterangkan sebagai ilmu yang mempelajari 

atau mengkaji tanda. Secara terminologi semoitika dapat di definisikan sebagai ilmu yang 

mengkaji banyak objek, kejadian-kejadian seluruh kebudayaan menjadi tanda. 
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