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KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucap syukur Alhamdulillah penulis akhirnya dapat 

menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “Eksistensi Peran Perempuan : 

Resepsi Perempuan Pada Tokoh Sarah Dan Zaenab  Dalam  Film Akhir Kisah 

Cinta Si Doel”. 

  Penulisan karya ini yang merupakan bentuk studi analisis Resepsi    

dilatarbelakangi dengan pengamatan penulis mengenai tokoh-tokoh kunci 

perempuan pada sebuah film "Akhir Kisah Cinta si Doel" dalam pemaknaan 

penonton perempuan mengenai eksistensinya. Film tersebut merupakan trilogi 

terakhir dari "Si Doel The Movie". Dalam film ini, Doel akhirnya akan memilih 

siapa yang akan menjadi pendamping si Doel.  Penelitian ini dilakukan dengan 

analisis resepsi pada pijakan teori Encoding-Decoding Stuart Hall.  

Dengan  penelitian ini nantinya  diharapkan akan memberikan manfaat 

mengenai pemahaman pada teori resepsi terutama oleh para mahasiswa dalam 

menyusun tugas akhirnya. Maka penelitian ini dapat menjadi referensi bagi 

penelitian selanjutnya dan  diharapkan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. 
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ABSTRAK 

Nama : Dr. Dwi Kartikawati, M.Si. 

Program Studi : Ilmu Komunikasi 

Judul : Eksistensi Peran Perempuan : Resepsi Perempuan Pada Tokoh 

Sarah Dan Zaenab  Dalam  Film Akhir Kisah Cinta Si Doel 

 

Film “Akhir Kisah Cinta Si Doel” yang menggunakan tokoh kunci perempuan 

yaitu Sarah dan Zaenab. Karakter keduanya memiliki eksistensi peran yang 

berbeda-beda. Kemudian akan ada reaksi-reksi dari penonto pada tayangan film 

tersebut yang akan menimbulkan pemaknaan tersendiri. Maka tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui bagaimana penerimaan atau resepsi perempuan pada 

eksistensi peran perempuan Pada Tokoh Sarah Dan Zaenab  dalam  Film “Akhir 

Kisah Cinta Si Doel”. Penelitian ini didukung Teori Feminis, Teori Resepsi. Tipe 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang 

digunakan adalah reception analysis untuk mempelajari adanya perbedaan 

pemaknaan dari penginterpretasian tiap-tiap audience pada teks yang sama pada 

tiga posisi pembacaan, the dominant hegemonic, negotiated reading, dan 

oppositional reading. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan in depth 

interview pada 6 orang informan dengan kriteria tertentu yang telah ditentukan 

peneliti. Hasil penelitian ada tiga kategori yaitu kategori pertama yaitu 

kenyataanya khalayak sepakat dengan pesan yang dikodekan oleh media 

seutuhnya, maka dapat dikatakan bahwa audience berada dalam kategori 

dominant. Kategori kedua yaitu pada penonton oppositional readings yaitu 

penonton film ini mengambil makna yang mengandung arti dalam film tersebut 

dan men-decode-nya dengan menolak versi dominan dan nilai-nilai dari preffered 

readings yang ditawarkan oleh media. Khalayak sudah mempunyai pemahaman 

yang tidak sama, pandangan komunikator dan komunikan berbeda atas eksistensi 

peran perempuan pada film Akhir Cinta si Doel.  Sedangkan kategori ketiga yaitu 

pada posisi negotiated readings, khalayak masih bisa menerima apa yang 

ditampilkan dalam film tersebut, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu.Hasil 

penelitian ini diharapkan untuk memperkaya kajian studi komunikasi terutama 

mengenai kajian resepsi pada penonton khalayak media film. 

 

Kata kunci: Eksistensi, Perempuan, Resepsi, Film 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang masalah 
 

Dalam masyarakat modern, media massa mempunyai peran yang sangat 

penting dan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Sebagian 

besar masyarakat dunia saat ini hampir tidak bisa lepas dengan media massa. 

Perkembangan teknologi media massa yang sangat pesat pun membuat media 

massa semakin banyak dan mudah digunakan bagi sebagian besar masyarakat 

modern. Secara umum, pengertian media massa yaitu alat atau sarana komunikasi 

yang digunakan secara massal. Menurut Apriadi Tamburaka, media massa 

diartikan sebagai  sarana penyampaian komunikasi dan informasi yang melakukan 

penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara 

luas pula (Tamburaka, 2012: 13)  Sedangkan menurut John Vivian, ia 

memaparkan lebih sederhana bahwa media massa adalah sarana yang membawa 

pesan kepada khalayak (Vivian 2008: 453). Jadi, dalam dua definisi tersebut, 

penulis menyimpulkan bahwa media massa adalah sarana komunikasi massa yang 

dapat diakses dan ditujukan kepada khalayak. 

Secara umum, media terbagi menjadi dua, yaitu media cetak dan media 

elektronik. Dalam media cetak, sarana komunikasinya masih berupa hasil cetak, 

contohnya seperti majalah, surat kabar, buku, koran, cerpen, atau  novel. 

Sedangkan media elektronik yaitu meliputi hasil tayangan visual atau audio, 

seperti film, radio atau pun internet yang saat ini sudah sangat pesat.  

Sebuah karya yang berupa tayangan bergambar atau film merupakan 

bagian dari media elektronik. Film pada dasarnya bukanlah sekedar media seni 

untuk menghibur semata, tetapi film juga dapat mempengaruhi pemikiran 

seseorang pesan lewat pesan atau nilai-nilai yang ada dalam suatu film tersebut. 

Media dapat secara langsung mempengaruhi pemikiran kebanyakan orang, 

mentransformasi pandangan mereka tentang dunia social. Pesan-pesan yang ada 
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didalam suatu film dapat menjadi informasi ataupun motivasi kepada khalayak 

tergantung nilai-nilai yang terkandung pada film tersebut. Selain membentuk 

konstruksi masyarakat akan suatu hal, film juga merupakan rekaman realitas yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan kemudian memproyeksikannya 

ke atas layar. Berbicara mengenai film ini maka cerita yang berkisah perempuan 

menjadi menarik.  

Ketika kita bicara mengenai perempuan, maka dia merupakan satu jenis 

kelamin manusia di samping jenis laki-laki. Menurut Mansour Fakih (2013), 

perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan juga secara kultural, yang 

dikenali sebagai seorang yang lemah lembut, memiliki kecantikan, emosional, dan 

juga keibuan. Tetapi ada juga perempuan yang merupakan sosok yang kuat serta 

rasional (Ashaf; 2009: 85-86). Jika berbicara mengenai eksistensi atau keberadaan 

peran perempuan,  di Indonesia dikaitkan dengan suatu ketidakadilan. Wacana 

ketidakadilan yang berkembang dalam relasi gender. Salahsatu bentuknya adalah 

kemunculan stereotype-stereotype tertentu, dalam hal ini pada perempuan (Fakih, 

2013: 16). Pada konteks peran perempuan, maka berkaitan dengan posisi yang 

berurusan dengan pekerjaan domestik dan pekerjaan produktif langsung yang 

berdampak pada ketidakadilan.  

Jika melihat pada fenomena kehidupan perempuan maka membuat para 

penulis cerita, diwujudkan dan dikemas dalam sebuah film. Film adalah saluran 

komunikasi massa. Adapun sebaran konstruksi media film tersebut dibuat sesuai 

dengan cerita dalam bentuk gambar, suara, dengan permainan teknik kamera, 

editig dan dengan alur skenario yang disipkan supaya menarik penonton. 

Salahsatu film yang berkiatan dengan eksistensi peran perempuan terwujud pada 

Film Akhir Kisah Cinta Si Doel melalui tokoh utama yaitu Sarah dan Zaenab. 

Film ini merupakan film ketiga dari trilogi Si Doel The Movie. Apabila 

menelusuri pada perjalanan film ini maka dimulai dari film pertama, film ini 

bercerita saat sudah 14 tahun Sarah pergi tanpa kabar dan perpisahan yang tidak 

jelas. Kemudian hati si Doel yang masih memendam kangen meskipun telah 
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berumah tangga dengan Zaenab. Dengan melalui Hans (Adam Jagwani), 

kemudian Sarah meminta Doel untuk datang ke Amsterdam  bertemu dengan 

anakanya yang di namakan Dul (Rey Bong), merupakan  hasil pernikahannya 

Sarah dengan Doel. Kemudian si Doel ke  Amsterdam bersama Mandra (Mandra 

YS). Di sana, mereka bertemu dengan Sarah dan anaknya, Dul. Pertemuan itu 

memunculkan suatu harapan tetapi sekaligus penderitaan. Film  Si Doel the Movie 

pertama ini mendapat penghargaan dalam ajang Piala Citra 2018 sebagai Pencipta 

Skenario Adaptasi Terbaik.  Kemudian Rey Bong menjadi Pemain Anak Pilihan 

Tempo pada Festival Film Tempo 2018. Kemudian pada Film kedua 

menceritakan sewaktu Zaenab mendapat informasi bahwa suaminya si Doel 

bertemu dengan Sarah, yang merupakan mantan kekasih dan anaknya Dul. Hal itu 

tentu saja membuat Zaenab resah dan bingung, yang kemudian ingin mengambil 

tindakan ke depannya, yaitu bimbang antara mempertahankan pernikahannya atau 

merelakannya Doel untuk Sarah. Keadaan bertambah rumit saat Doel mengatakan 

bahwa Sarah dan Dul akan menetap di Jakarta. Sedikit harapan mulai terbuka saat 

Doel mendapat kabar dari Atun (Suti Karno) bahwa kemungkinan Zaenab tengah 

mengandung. Penegasan datang saat Sarah datang dan mengungkapkan 

penyesalan atas hal yang terjadi di masa lalu kepada Mak Nyak (Aminah 

Cendrakasih). Sarah juga meminta Dul untuk memanggil Zaenab sebagai ibu. Si 

Doel the Movie 2 mendapat penghargaan dalam ajang Piala Citra dalam kategori 

Pemeran Pendukung Pria Terbaik. Penghargaan itu diterima oleh Mandra YS. 

Dalam ajang yang sama, Rano Karno juga mendapat penghargaan kategori 

Pencipta Skenario Adaptasi Terbaik. 

Film Akhir Cinta Si Doel, Di Awali Dengan Kepulangan Sarah Bersama 

Dul Ke Jakarta, Disambut Bahagia Oleh Keluarga Doel. Namun Hal Tersebut 

Juga Membuat Zaenab, Sarah, Dan Doel berhadapan dengan pilihan yang 

menentukan hidupnya. Zaenab yang positif hamil dan masih trauma pernah 

kehilangan buah hati di masa lalu, kini harus memilih antara tetap berada  di sisi 

Doel, atau merelakannya demi menyatukan kembali sebuah keluarga.  
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Maka apabila kita berbicara mengenai media dalam kaitan dengan gender 

terdiri dari pertama, perempuan dan minoritas yang kurang dapat diwakili, yang 

kedua, laki-laki dan perempuan digambarkan dengan cara stereotype dan 

mereproduksi pandangan konvensional atas gender. Ketiga dalam hal hubungan 

laki-laki dan perempuan digambarkan dalam hubungannya dengan kekuasaan 

(Wood, 2007: 258). 

Film ini bisa bertahan bertahan selama lebih dari satu dekade sebab 

menawarkan pergulatan keluarga Doel dalam mempertahankan nilai-nilai 

tradisionalitas di tengah arus modernitas yang melaju kencang di Jakarta. Untuk 

itulah penelitian ini dikaji dalam persepektif teori reception analysis sebagai 

pendukungnya di mana melakukan pengkajian pada khalayak sesungguhnya, 

dalam hal ini menempatkan khalayak tidak sebagai individu yang pasif tetapi 

dapat dilihat sebagai agen kultural (cultural agent), yang tentunya dia memiliki 

kuasa tersendiri untuk  menghasilkan makna dari berbagai wacana yang 

ditawarkan media. Makna yang akan diusung oleh  bersifat terbuka atau polysemic 

dan bahkan bisa ditanggapi secara oposisif oleh khalayaknya.  

 

1.2. Pokok Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka peneliti 

merumuskan masalah penelitian ini adalah:  “Bagaimana penerimaan atau resepsi 

perempuan pada eksistensi peran perempuan Pada Tokoh Sarah Dan Zaenab  

Dalam  Film Akhir Kisah Cinta Si Doel ?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah megeksplorasi 

penerimaan atau resepsi penonton perempuan pada eksistensi peran perempuan 

Pada Tokoh Sarah Dan Zaenab  Dalam  Film Akhir Kisah Cinta Si Doel 
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1.4. Signifikansi penelitian 

Signifikansi akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian studi komunikasi terutama 

mengenai kajian resepsi pada penonton perempuan dan diharapkan menjadi bahan 

dalam penelitian selanjutnya khususnya dalam implemetasi teori resepsi dalam 

ilmu komunikasi.  

Sigifikansi praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai metode 

pertimbangan bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih dan menyaring 

semua pesan yang disampaikan oleh media film untuk diambil manfaatnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Telaah Pada Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang akan diteliti tentang analisis penerimaan (reception 

analysis) dari berbagai sumber. 

Tabel 2.1. Kajian  Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Tahun Metode Hasil  

1.  Billy Susanti Analisis 

Resepsi 

Terhadap 

Rasisme 

Dalam Film, 

tahun 2014 

Kualitatif  
Penerimaan informan dari 

latar belakang berbeda 

adalah cenderung sama, 

dimana perlakuan rasisme 

adalah perlakuan yang 

tidak manusiawi putih. 

2.  Bagas Putro 

Kinasih 

Pemaknaan 

Khalayak 

Pada 
Resistensi 

Perempuan 

Dalam Film 

Sucker Punch, 

tahun 2017 

Kualitatif  
Para informan memaknai 

resistensi yang ditampilkan 

film Sucker Punch dengan 
bermacam-macam latar 

belakang yang mereka 

miliki. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

walaupun para informan 

memiliki latar belakang 

yang berbeda-beda, tetapi 

mereka memiliki kesamaan 

dalam memaknai resistensi 

yang ditampilkan film 

Sucker Punch. 

3.  Listya Nitami 

dan Ruth Mei 

 

Makna 

Romantisme 

Kualitatif  
posisi penonton dalam  

penerimaan mereka tentang 

makna romantisme 
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Ulina Malau dalam Reality 

Show TRANS 

TV (Analisis 

Resepsi 

Penonton 

PadaTayangan 

Reality Show 

“Katakan 

Putus”) 

dalam reality show 

“Katakan Putus” versi 

“Ketempelan Makhluk 

Halus Lawang Sewu” 

didominasi oleh posisi 

penonton negotitied 

position. 

 

2.2. Teori Resepsi 

Pembahasan mengenai kosep Resepsi sebenarnya berasal dari kata “resepsi” yang 

artinya penerimaan atau penyambutan pembaca dari asal kata Latin recipere. 

Apabila diartikan secara luas artinya adalah pengolahan teks dan juga cara cara 

bagaimana memberikaan makna pada suatu isi media. Apabila dilihat secara 

terminologinya maka artinya adalah ilmu yang berbicara mengenai keindahan 

yang di dapatkan dari respon para pembaca teks  media atau sebuah karya tulis.  

Dengan demikian dalam kajian ilmu komunikasi, maka teori resepsi atau kita 

mengenal  sebagai Reception Theory, merupakan teori yang di dalamnya 

membahsa pada  makna isi media yang didasarkan pada persepsi dari 

khalayaknya. Proses persepsi pada diri khalayak pada isi media dapat dikatakan 

sebagai  aktif.   Dalam hal ini media melakukan telah melakukan proses  encoding 

sedangkan  sebaliknya si khalayaknya  melakukan decoding. Proses  ini  

dipengaruhi oleh pendidikan, gender, etnis, agama, dan status sosial tertentu.  

Teori resepsi ini menitikberatkan pada  pengalaman si subyek atau pada  persepsi 

khalayak yang tentunya akan berbeda dalam memaknai suatu teks media (Hadi, 

2009). Dalam teori resepsi kategori pembagian khalayak media  dalam melakukan  

pemaknaan teks media .  

Reception analysis berlandaskaan pada paradigma interpretive yaitu masuk 

sebagai paradigma konstruktivis. Definisi ini dapat dirujuk dari Newman dalam 
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(Hadi, 2009: 9) bahwa Interpretive “is the systematic analysis of socially 

meaningful action through the direct detailed observation of people in natural 

settings in order to arrive at understandings and interpretations of how people 

create and maintain their worlds”. Makna pendekatan Interpretif dalam suatu 

penelitian sosial memiliki fungsi dalam  memahami alasan khalayak atas tindakan 

sosialnya yang berasal dari konstruksi media.  

Pada teori respsi ini yaitu pada tahapan decoding yang dikatakan menekankan 

pada  bagiamana cara memproduksi makna dan kemudian membagikan kepada 

orang lain. Hall mengemukann tiga  sistem pada pemaknaan dasar tersebut yang 

pada akhirnya digunakan individu untuk menafsirkan serta merespon pada 

persepsinya tentang kondisi dalam masyarakat. Ketiga sistem pembagian pada 

sistem dijelasakan yaitu (Barker, 2000: 270) :1. Sistem Dominan (Dominant 

Readings), merupakan salah satu sistem atau kode yang dihasilkan ketika situasi 

sosial yang mengelilingi pembaca menyerupai preferred readings.2. Sistem 

Subordinat (Negotiated Readings), merupakan sistem atau kode yang 

dinegosiasikan. Dalam hal ini, nilai-nilai dominan dan struktur yang ada dalam 

preferred readings diterima, namun nilai-nilai tersebut digunakan sebagai 

penegasan bahwa situasi sosial yang ada perlu diperbaiki. 3. Sistem Oposisional 

(Oppositional Readings), merupakan sistem atau kode yang menolak versi 

dominan dan nilai-nilai sosial dari preferred readings. Pembaca menempatkan 

pesan dalam sistem makna. 
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Gambar 2.1. Sistem Makna pada Teori Resepsi Hall 

Dalam teori ini Stuart Hall mengatakan bahwa makna yang dimaksudkan dan 

yang diartikan dalam sebuah pesan bisa terdapat perbedaan. Kode yang digunakan 

atau disandi (encode) dan yang disandi balik (decode) tidak selamanya berbentuk 

simetris. Derajat simetri dalam teori ini dimaksudkan sebagai derajat pemahaman 

serta kesalahpahaman dalam pertukaran pesan dalam proses komunikasi – 

tergantung pada relasi ekuivalen (simetri atau tidak) yang terbentuk diantara 

encoder dan decoder. Selain itu posisi encoder dan decoder, jika 

dipersonifikasikan menjadi pembuat pesan dan penerima pesan.  

Bagan di bawah ini menjelaskan mengenai 3 hal penerimaan pembaca pada hasil 

produksi media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominant Readings 

Negotiated Readings 

Oppositional Readings 

Produser ecoding meaning 
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Gambar 2.2.Bagan penerimaan pembaca pada hasil produksi media. 

Bagian penting dari resepsi dalam penelitian khalayak yang perlu diperhatikan 

adalah : 1) Teks media yang dibaca sehingga timbul penerimaan dari khalayak, 

yang kemudian membentuk makna dan kepercayaan atas. teks media yang 

ditawarkan. 2) Proses penggunaan media adalah inti dari objek tujuan yaitu 

berupa penerimaan atas teks yang dibaca. 3) Penggunaan media adalah sebuah 

tipikal dalam suatu situasi spesifik yang memiliki orientasi pada tugas sosial 

khalayak dalam menggunakan media sosial untuk menciptakan interpretasi. 4) 

Khalayak media dalam genre tertentu berasal dari latar belakang yang berbeda 

serta terbagi menurut pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan interpretasi 

teks di media sosial. 5) Khalayak media dapat menciptakan makna dan melakukan 

penerimaan sesuai pengalamannya sehingga dapat ditemukan perbedaan makna 

dalam sebuah teks yang sama. 6) Metode yang digunakan harus kualitatif dan 

mendalam, melihat isi, resepsi (penerimaan) dan konteks secara bersamaan dalam 

sebuah frame yang sama (Primasari , 2016: 3-4) 

Kajian Hall mengenai encoding/decoding berawal dari televisi, namun pada 

tahun 1980an studi resepsi mulai merambah pada kajian film. Pendekatannya 

dimulai dengan menilai bagaimana penonton film merespon film tersebut. Dari 

sini dapat terlihat bagaimana media mempengaruhi seseorang. Latar belakang 

sosiodemografi, historis mempengaruhi bagaimana audiens menerima dan 

memaknai film yang ditontonnya, berbeda satu dengan yang lainnya. Pengalaman 

dan pengetahuan mengenai bagaimana film dikonstruksikan dapat menghasilkan 

kepuasan tersendiri bagi audiens ketika asumsi apa yang akan terjadi selanjutnya 

terbukti oleh film yang ditontonnya (Knight, 1995). Reinhard berpendapat bahwa 

pentingnya memahami audience reception adalah dalam kajian resepsi dan film 

keduanya sama-sama mengkaji teks dan memiliki kecenderungan untuk melihat 

makna sebagai sifat yang melekat pada teks. Audiens yang menonton film menjadi 
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pihak penting dalam memaknai teks tersebut karena tanpa audiens maka film 

tersebut hanya sebuah karya tanpa makna, dalam studi resepsi audiens yang aktif 

memaknai teks media. Hall berargumen bahwa makna tidak ditentukan oleh 

pembuat pesan (sender), pesan tidaklah transparan dan audiens bukanlah 

penerima pesan (receiver) yang pasif (Procter, 2009 : 59). 

Kajian resepsi menggunakan metode ilmu sosial dan mengambil teori 

humaniora, dengan kata lain kajian resepsi merupakan kajian interdisiplin ilmu. 

McQuaill (2011:161) mengemukakan enam konsep jangkauan khalayak 

(audiences) yang relevan, yakni sebagai berikut : 

a. Khalayak potensial, semua memiliki keahlian dasar (literasi) dan/atau 

kemampuan penerimaan. 

b. Khalayak yang membayar, mereka yang membayar untuk produk media 

baik surat kabar, tiket bioskop, menyewa film atau buku. 

c. Khalayak yang penuh perhatian, mereka yang memang benar membaca, 

menonton atau mendengar konten tertentu. 

d. Khalayak internal, mereka yang memberikan perhatian pada bagian, jenis 

atau produk konten tertentu 

e. Khalayak kumulatif, proporsi keseluruhan dari khalayak potensial yang 

dijangkau selama periode waktu tertentu 

f. Khalayak target, bagian dari khalayak potensial yang dipilih untuk 

dijangkau oleh sumber tertentu (misalnya pengiklan). 

2.3. Film sebagai komunikasi massa 

Film adalah media komunikasi massa kedua yang muncul di dunia setelah surat 

kabar, mempunyai masa pertumbuhan pada akhir abad ke-19. Pada awal 

perkembangannya, film tidak seperti surat kabar kabar yang mengalami unsur-

unsur teknik, politik, ekonomi, sosial dan demografi yang merintangi kemajuan 

surat kabar pada masa pertumbuhan pada abad ke-18 dan pemulaan abad ke-19.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film adalah selaput tipis yang dibuat 

dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dipotret) atau untuk tempat 
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gambar positif (yang akan dimainkan didalam bioskop). Himawan Pratista 

menyimpulkan bahwa film adalah gabungan dari unsur naratif (aspek cerita) dan 

unsur sinematik (aspek teknis) yang saling berinteraksi dan berkesinambungan 

pratista, 2008:1). Pada intinya, film merupakan suatu gambar bergerak yang dapat 

bercerita dan didukung oleh aspek teknis seperti latar, setting, atau kostum. Film 

dianggap lebih sebagai media hiburan ketimbang media pembujuk. Film 

sebenarnya punya kekuatan bujukan atau persuasi yang besar. Dalam konteks 

hubungan media dan publik, seperti halnya media massa yang lain, film juga 

menjalankan fungsi utama media massa seperti yang dikemukakan oleh Laswell 

dalam Mulyana (2007 : 37) sebagai berikut: 

a. The Surveillance of the environment. Artinya media massa mempunyai fungsi 

sebagai pengamat lingkungan, yaitu sebagai pemberi informasi tentang hal-hal 

yang berada di luar jangkauan penglihatan masyarakat luas. 

b. The correction of the parts of society to the environment. Artinya media massa 

berfungsi untuk melakukan seleksi, evaluasi dan interpretasi informasi. Dalam hal 

ini peranan media adalah melakukan seleksi mengenai apa yang pantas dan perlu 

untuk disiarkan. 

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

media merupakan sarana penyampaian nilai dan warisan sosial budaya dari satu 

generasi ke generasi lainnya. Fungsi ini merupakan fungsi pendidikan oleh media 

massa. Disamping itu film sebagai media komunikasi massa mengenal pula 

beberapa fungsi komunikasi sebagai berikut: 

1. Hiburan, film hiburan adalah film dengan sasaran utamanya adalah untuk 

memberikan hiburan kepada khalayaknya dengan isi cerita film, geraknya, 

keindahannya, suara dan sebagainya agar penonton mendapat kepuasan 

secara psikologis. Film-film seperti inilah yang biasanya diputar dibisokop 

dan ditayangkan di televisi. 
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2. Penerangan, film penerangan adalah film yang memberikan penjelasan 

kepada penonton tentang suatu hal atau permasalahan, sehingga penonton 

mendapat kejelasan atau paham tentang hal tersebut dan dapat 

melaksanakannya. 

3. Propaganda, film propaganda adalah film dengan sasaran utama untuk 

mempengaruhi penonton, agar penonton menerima atau menolak ide atau 

barang, membuat senang atau tidak senang terhadap sesuatu, sesuatu 

dengan keinginan si pembuat film. 

Film secara umum dapat dibagi atas dua unsur pembentuk, yaitu unsur naratif 

(cerita) dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut saling berinteraksi dan 

berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk sebuah film. (Pratista, 2008: 

Dalam hal ini, yang dimaksud unsur naratif adalah aspek-aspek ceritanya. 

Sementara unsur sinematik adalah aspek-aspek teknisnya, seperti kostum, make-

up, atau tata cahaya. Kedua unsur tersebut harus dapat berjalan seimbang agar 

dapat menghasilkan film yang bagus dan menarik.  

Film juga mempunyai fungsi yang pada dasarnya tak jauh berbeda dengan fungsi 

televisi yang bertujuan untuk menghibur. Namun, pada dasarnya fungsi film 

tersebut bukanlah sekedar untuk menghibur semata, tapi di dalamnya juga 

terdapat nilai-nilai atau pesan tertentu. Dalam film terkandung fungsi-fungsi 

informasif, edukatif, atau pun persuasif. Hal ini sejalan dengan misi perfilman 

nasional sejak tahun 1979, bahwa selain sebagai media penghibur, film juga 

digunakan sebagai media edukasi untuk pembinaan generasi muda (Ardianto, 

2007) 

Secara umum, film dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu dokumenter, fiksi, dan 

dokumenter Film dokumenter adalah film yang berasal dari kejadian nyata. Film 

fiksi adalah film yang ceritanya sudah dirancang, artinya bukan berasal dari 

kejadian nyata (Pratista, 2008: 4).  Sedangkan film eksperimental merupakan film 

yang pada umumnya tidak bercerita tentang apapun, struktur film ini biasanya 
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bersifat subyektif seperti gagasan, ide, atau pengalaman batin mereka. Film 

mempunyai karakteristik sebagai berikut (Ardianto: 2007: 145): 

a. Layar yang luas atau lebar. Film dan televisi sama-sama menggunakan 

layar namun dalam film menggunakan layar yang berukuran luas. Layar 

film yang luas memberikan keleluasaan penontonnya untuk melihat 

adegan-adegan yang disajikan dalam film. Apalagi dengan kemajuan 

teknologi saat ini layar film di bioskop-bioskop pada umumnya sudah 

menggunakan tiga dimensi sehingga penonton seolah-olah melihat 

kejadian nyata dan tidak berjarak. 

a. Pengambilan gambar. Sebagai konsekuensi layar lebar, maka pengambilan 

gambar atau shoot dalam film bioskop memungkinkan dari jarak jauh atau 

extreme long shot , dan panoramic shot, yakni pengambilan pemandangan 

menyeluruh. Shot tersebut dipakai untuk memberi kesan artistik dan suasana 

yang sesungguhnya sehingga film menjadi lebih menarik. 

b. Konsentrasi penuh. Dari pengalaman masing-masing pada saat menonton 

film di bioskop, apabila tempat duduk sudah penuh atau waktu sudah 

dimulai maka pintu-pintu ditutup dan lampu-lampu pun dimatikan dan 

tampak sebuah layar yang lebar dengan gambar-gambar cerita film 

tersebut. Maka kita smua terbebas dari gangguan hiruk pikuknya suara 

diluar karena ruangan yang kedap suara. Semua mata hanya tertuju pada 

layar saja, sementara pikiran dan perasaan kita tertuju pada alur cerita film 

tersebut. Dan dalam keadaan demikian emosi kita pun ikut terhanyut 

dalam alur cerita film tersebut. 

c. Identifikasi psikologis. Kita semua dapat merasakan bahwa suasana di 

gedung bioskop telah membuat pikiran dan perasaan kita larut dalam cerita 

yang disajikan. Pengaruh film terhadap jiwa penonton tidak hanya sewaktu 

menyaksikan film saja tetapi terus sampai waktu yang cukup lama. 

Misalnya saja cara berpakaian atau model rambut, hal seperti ini disebut 
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imitasi. Penonton yang banyak terpengaruh biasanya kalangan anak-anak 

dan remaja. Namun jika hanya gaya berpakaiannya saja yang terpengaruh 

tidak terlalu menjadi masalah akan tetapi jika yang ditiru adalah cara hidup 

yang tidak sesuai dengan norma ya indonesia tentu akan menjadi masalah. 

Dan efek-efek negatif itulah yang harus dihindarkan oleh para penonton 

film. 

Unsur dalam film 

a. Title : Judul Film 

b. Crident Title : Meliputi: produser, karyawan, artis, dan lain-lain 

c. Intrik : Usaha pemeranan film untuk mencapai tujuan 

d. Klimaks : Benturan antar kepentingan 

e. Plot : Alur cerita 

f. Suspen : Masalah yang masih terkatung-katung 

g. Seting/latar : Latar belakang terjadinya peristiwa, masa/waktu,bagian 

kota, perlengkapan, aksesoris, dan fashion yang disesuaikan. 

h. Sinopsis : Memberi ringkasan atau gambaran dengan cepat kepada 

orang yang berkepentingan. 

i. Trailer : Bagian film yang menarik 

j. Character : Karakteristik pelaku-pelakunya 

Jenis film 

Film juga mempunyai beberapa jenis, secara umum film dapat dibagi menjadi tiga 

jenis, yaitu dokumenter (nyata), fiksi, dan eksperimental. Pembagian ini 

didasarkan atas cara bertuturnya yakni naratif dan non-naratif (Pratista,2008:  4): 

a. Film Dokumenter. Kunci utama dari film dokumenter adalah penyajian 

fakta. Film dokumenter berhubungan dengan orang-orang, tokoh, 

peristiwa, dan lokasinya yang  nyata. Artinya, dalam film dokumenter 

tidak menciptakan suatu cerita atau merekayasa suatu cerita. Semua 
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kejadian, tokoh, atau lokasi merupakan nyata atau berdasar pada peristiwa 

yang sebenarnya 

b. Film fiksi. Film fiksi merupakan kebalikan dari film dokumenter. Jika 

dalam film dokumenter semua tokoh, cerita, atau lokasinya berdasarkan 

kejadian nyata, maka dalam film fiksi, cerita, tokoh, atau lokasinya sengaja 

diciptakan dan dibuat oleh sang pembuat film. Namun, persiapan dalam film 

fiksi lebih kompleks dibandingkan film dokumenter, karena persiapan 

dalam film fiksi lebih matang dan lebih terencana. Persiapan teknis seperti 

lokasi syuting serta setting dipersiapkan secara matang baik di studio 

maupun non-studio. Film fiksi biasanya juga menggunakan perlengkapan 

serta peralatan yang jumlahnya relatif lebih banyak, bervariasi, serta mahal. 

c. Film Eksperimental. Film jenis ini merupakan film yang dibuat 

berdasarkan gagasan atau pengalaman pribadi. Film ini biasanya dibuat 

untuk menyuarakan suatu pemahaman seseorang, dan biasanya bersifat 

perseorangan atau independen. Film eksperimental umumnya berbentuk 

abstrak dan tidak mudah dipahami. Film ini tidak bercerita tentang apapun 

(anti-naratif) dan semua adegannya menentang logika sebab-akibat (anti-

rasionalitas 

Genre film 

Film-film di dunia telah mengalami banyak perkembangan, mulai dari segi teknis 

atau pun dari segi cerita. Dari segi teknis, seperti kualitas gambar, suara, 

kecanggihan teknologi tentu sudah sangat maju. Hal tersebut juga sangat 

mendukung film yang akan dibuat dan dengan genre yang bermacam-macam. 

Adapun metode yang mudah  digunakan dengan mengklasifikasikan film 

berdasarkan genre, sebagai berikut (Pratista, 2008: 13-14): 

a. Aksi 

Film-film aksi berhubungan dengan adegan-adegan aksi fisik yang seru, 

menegangkan, berbahaya, nonstop dengan tempo yang cepat. Film aksi 
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umumnya memiliki karakter protagonis dan antagonis yang jelas serta 

konflik berupa konfrontasi fisik. 

b. Drama 

Film drama bisa jadi merupakan genre yang paling banyak diproduksi 

karena jangkauan ceritanya sangat luas. Film-fim drama umumnya 

berhubungan dengan tema, cerita, setting, karakter, serta suasana yang 

memotret kehidupan nyata. Konflik yang sering dipicu oleh lingkungan, diri 

sendiri, maupun alam. Kisahnya sering kali diadaptasi dari pertunjukan, 

karya sastra, novel, puisi, catatan harian, dan sebagainya. 

c. Horor 

Film horor memiliki tujuan utama memberikan efek rasa takut, kejutan, 

serta teror yang mendalam. Plot film horor umumnya sederhana, yakni 

bagaimana usaha manusia untuk melawan kekuatan jahat dan biasanya 

berhubungan dengan dimensi supranatural atau sisi gelap manusia. 

d. Komedi 

Film komedi merupakan jenis film yang tujuan utamanya memancing tawa 

penontonnya. Film komedi biasanya berupa drama ringan yang melebih-

lebihkan aksi, situasi, bahasa, hingga karakternya. 

e. Western 

Western adalah sebuah genre orisinil milik Amerika. Tidak seperti genre-

genre sebelumnya, western memiliki beberapa ciri karakter tema serta fisik 

yang sangat spesifik. Teme film western umumnya seputar konflik pihak 

baik dan jahat. 

 

2.4. Khalayak 

Dalam komunikasi massa ada studi khalayak yaitu pandangan bahwa khalayak  

sebagai audience pasif yang hanya akan beraksi pada apa yang mereka lihat dan 

dengar melalui media. Khlayak tidak mengambil porsi dalam diskusi diskusi 
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publik. Kemudian pembagian khalayak yang kedua adalah khalayak aktif yaitu 

sekelompok  orang yang terbentuk atas dasar isu tertentu dan aktif mengambil 

porsi pada diskusi-diskusi yang sedang muncul. Audience dalam penelitian 

kualitatif khususnya pada penelitian penerimaan merupakan khalayak aktif. 

“khalayak aktif dimaksudkan sebagai khalayak yang diposisikan sebagai pihak 

dalam hal memiliki kekuatan menciptakan makna yang secara bebas, bertindak 

dan berperilaku sesuai dengan makna yang mereka ciptakan atas teks media 

tersebut” (Aryani, 2006:7). Studi penerimaan media ditekankan pada studi 

mengenai khalayak sebagai bagian dari interpretive community, dan penelitian 

kualitatif paradigma yang digunakan oleh audience yaitu paradigma interpretivist 

(Devereux, 2003: 138). McQuail (2002) memaparkan bahwa khalayak dilihat 

sebagai bagian dari interpretive community yang selalu aktif mempersepsi pesan 

dan memproduksi makna tidak hanya menjadi individu pasif yang hanya 

menerima saja makna yang diproduksi oleh media massa. Khalayak aktif adalah 

partisipan aktif dalam membangun dan menginterpretasikan makna atas apa yang 

mereka baca, dengar dan lihat sesuai dengan konteks budaya (Devereux, 2003: 

143). 

 

2.5. Eksistensi  

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan.  Pada 

rujukan secara etimologi, pada pemahaman mengenai eksistensialisme yang 

asalnya dari kata eksistensi, hal tersebut dari bahasa Inggris yaitu excitence;  Kata 

ini berasal dari bahasa latin existere yang artinya muncul, ada, timbul, memilih 

keberadaan aktual. Dari kata ex berarti keluar dan sistere yang berarti muncul atau 

timbul. Meka keberadaan manusia itu dihadapan pada antara benda-benda yang 

kemudian membuat manusia itu menjadi berarti. Cara berada benda-benda 

berbeda dengan cara berada manusia. Dalam filsafat eksistensialisme, bahwa 

benda hanya sebatas “berada”, sedangkan manusia lebih apa yang dikatakan 
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“berada”, bukan sebatas ada, tetapi “bereksistensi”. Hal inilah yang menunjukan 

bahwa manusia sadar akankeberadaanya di dunia, berada di dunia, dan mengalami 

keberadaanya berada di dunia (Tafsir, 2006: 218). 

Eksistensi manusi bukanlah sesuatu yang statis melainkan senantiasa “menjadi” 

artinya manusia selalu bergerak dari kemungkinan kenyataan. Proses ini beubah 

bila kini sebagai suatu mungkin maka esok akan berubah menjadi kenyataan. 

Karena manusia memiliki kebebasan maka geraknya berdasar pada manusia itu 

sendiri. eksistensi manusia justru terjadi dalam kebebasannya. Tolstoy melihat 

eksistensi manusia sejauh adanya pengakuan orang lain (Maharani, 2007).  

2.6. Peran perempuan 

Perempuan yang dirujuk dari kamus besar bahasa Indonesia (2009:753), 

mengartikan bahwa perempuan adalah  orang (manusia) yang memiliki alat 

kelamin perempuan, dalam setiap bulannya mendapatkan menstruasi, dapat hamil, 

melahirkan anak, dan juga menyusui anaknya. Penulis menggunakan konsep 

“perempuan” bukan  “wanita” karena apabila dirujuk dalam kamus Bahsa 

Indonesia berarti perempuan dewasa. Padahal perempuan di dalam penelitian ini 

yang dimaksud adalah lebih pada jenis kelamin yang secara biologis dari 

kodratnya yang dikategorikan pada perannya. 

Pada umumnya masyarakat di Indonesia, pembagian kerja antara lelaki dan 

perempuan menggambarkan peran perempuan. Basis awal dari pembagian kerja 

menurut jenis kelamin ini tidak diragukan lagi terkait dengan kebedaan peran 

lelaki dan perempuan dalam fungsi reproduksi. Dalam masyarakat 

mempresentasikan peran yang ditampilkan oleh seorang perempuan. Analisis 

peran perempuan dapat dilakukan dari perspektif posisi mereka dalam berurusan 

dengan pekerjaan produktif tidak langsung (domestik) dan pekerjaan produktif 

langsung (publik), yaitu sebagai berikut; 
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1. Peran Tradisi menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi 

(mengurus rumahtangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta 

mengayomi suami). Hidupnya 100% untuk keluarga. Pembagian kerja 

sangat jelas, yaitu perempuan di rumah dan lelaki di luar rumah. 

2. Peran transisi mempolakan peran tradisi lebih utama dari peran yang lain. 

Pembagian tugas mengikuti aspirasi gender, tetapi eksistensi 

mempertahankan keharmonisan dan urusan rumahtangga tetap 

tanggungjawab perempuan 

3. Dwiperan memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia, yaitu 

menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi sama penting. 

Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya keengganan 

suami akan memicu keresahan atau bahkan menimbulkan konflik terbuka 

atau terpendam 

4. Peran egalitarian menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan 

di luar. Dukungan moral dan tingkat kepedulian lelaki sangat hakiki untuk 

menghindari konflik kepentingan pemilahan dan pendistribusian peranan. 

Jika tidak, yang terjadi adalah masing-masing akan saling berargumentasi 

untuk mencari pembenaran atau menumbuhkan ketidaknyamanan suasana 

kehidupan berkeluarga. 

5. Peran kontemporer adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri 

dalam kesendirian. 
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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian  ini, penulis menggunakan metode kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif berbeda dengan metode penelitian kuantitatif. 

Menurut John W. Creswell, A qualitative approach is one in which the inquirer 

often makes knowledge claims based primarily on constructivist perspectives (i.e. 

the multiple meanings of individual experiences, meanings socially and 

historically constructed, with an intent of developing a theory or pattern) or 

advocacy/ participatory perspectives (i.e. political, issue-oriented, collaborative 

or change oriented) or both (Creswell, 2003: 18). Jadi penelitian kualitatif adalah  

pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-

konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, 

nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola 

pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: 

orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya.  

Pengertian  metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009: 7) 

adalah, “Metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) 

di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.” 

Penelitian kualitatif adalah riset yang bertujuan  menjelaskan adanya  fenomena-

fenomen yang dikaji  dengan sedalam-dalamnya dengan melalui pengumpulan 

data sedalam-dalamnya. pula (Kriyantono, 2010).  
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Penelitian  kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui 

pengumpulan data dari informan sedalam-dalamnya. Riset ini tidak 

mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau 

samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan dapat 

menjalankan serta memberi gambaran fenomena yang diteliti, maka tidak perlu 

mencari informan lagi. Dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah persoalan 

kedalam (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data. Penelitian yang 

dilakukan memiliki fokus pada konten, teks dan respon di media film. Hal ini 

dikarenakan pengaruh dari teks dan konten didalam film serta hubungannya 

dengan dalam menginterpretasi konten yang dilihat serta teks yang dibaca dalam 

berbagai sudut pandang yang berbeda dengan berbagai pengalaman hidup yang 

beragam menjadi sebuah kesenjanganan yang krusial dalam penelitian analisis 

resepsi. Karena dalam memahami konten serta teks dalam media sosial 

pengalaman hidup setiap individu memberikan arti masing-masing dalam 

mengkonstruksi dan memahami teks film tersebut.  

 

3.2. Metode Penelitian 

 
 

Penelitian mengenai  khalayak dengan metode analisis resepsi ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun penggunaan metode penelitian 

reception analysis digunakan dalam melakuakan penelitian ini, dilakukan dengan 

wawancana dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan (wawancara) kepada 

objek melalui in-depth interview. Analisis resepsi ini merupakan suatu metode 

dengan cara membandingkan analisis pada  tekstual wacananya dengan media dan 

juga dalam hal ini wacana pada sisi  khalayak dengan memperhatikan  hasil 

interpretasinya pada konteks, seperti setting budaya dan juga memperhatikan  

konteks atas isi media lain (Jensen, 2002). Reception analysis dalam kinerjanya 

akan merujuk pada sebuah gabungan antara analisis wacana kritis media dan 

wacana khalayak media dengan didasarkan pada intepretasi konteks yang ada 



23 

 

pada media. Pengguna media dilihat sebagai bagian dari komunitas aktif yang 

selalu aktif dalam menciptakan persepsi dan makna yang tidakseperti komunitas 

pasif dengan hanya menerima makna saja yang diproduksi media massa terhadap 

wacana dalam media yang diasimilasikan kedalam wacana dan praktik-praktik 

budaya khalayak.  

 

Peneliti dalam hal ini menggunakan teori encoding-decoding Stuart Hall sebagai 

metode untuk melakukan penelitian berbasis penerimaan khalayak atau reception 

analysis, dimana peneliti ingin mengetahui media film mengencodingkan 

Eksistesi pern perempuan  yang kemudian bagaimana khalayak media 

mendecodingkan teks dan konten yang dibaca dan dilihat. Peneliti mencoba 

mencari sebuah pemaknaan tentang pemahaman teks media dalam hal ini teks 

serta konten yang ditampilkan di film dengan cara memahami respon khalayak 

atas pesan yang didapat di film. Peneliti menganalisis media melalui kajian 

reception yang berfokus pada pengalaman dan penggunaan media film oleh 

khalayak dengan membaca teks serta melihat konten di media sosial, sehingga 

direspon sesuai pengalamannya. 

 

3.3. Subjek Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

 

Subjek dari penelitian analisis resepsi ini adalah khalayak yang telah menonton 

objeknya, yakni film yang selanjutnya disebut sebagai informan. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara: a). Wawancara 

kepada informan dilakukan secara mendalam (indepth interview) dengan 

pertanyaanpertanyaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keterkaitan 

dengan objek penelitian. b). Peneliti menulis hasil wawancara mendalam itu dan 

menulis hasil analisis, bagaimana penerimaan khalayak terhadap film. Peneliti 

menentukan 6 informan yang ingin diteliti dengan dipilih secara purposive 

sampling untuk memperoleh data yang dibutuhkan.  
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Untuk keakurantan data penelitian ini digali dari berbagai jenis dan sumber data 

antara lain: 

1) Data Primer. 

Data primer yang merupakan data pokok dari penelitian ini berupa wawancara 

secara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber yang telah dipilih dan 

diseleksi sesuai dengan kriteria tertentu oleh peneliti. Wawancara merupakan 

suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi 

langsung dari narasumber. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara 

langsung dari narasumber dengan jumlah narasumber yang sedikit.  

2).  Data Sekunder  

Berupa data tambahan yang dapat berfungsi mengumpulkan sebanyak-banyaknya 

data dan informasi yang menunjang kevalidan data. Peneliti juga melakukan 

observasi. Metode observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi atau 

pengamatan adalah kemampuan seorang peneliti dalam menggunakan pengamatan 

melalui pancaindra mata yang ikut dibantu dengan pancaindra lain ( Bungin, 

2011: 11). Peneliti mengobservasi film yang menjadi bahan kajian secara 

berulang. Kemudian peneliti juga melakukan studi dokumentasi untuk 

memperoleh berbagai macam data. Data tersebut didapatkan dari buku-buku 

referensi yang menunjang penelitian, penelitian terdahulu, Jurnal, dan informasi 

yang mendukung lainnya 

 

3.4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

Menyeleksi, peneliti memilih dan melakukan wawancara kepada informan yang 

sesuai dengan kriteria dari peneliti. Mengklasifikasi, peneliti menetapkan posisi 

reception informan (accepting, negotiated, oppositional dan aspek perbedaan latar 

belakang. Menganalisis, selanjutnya, peneliti akan menganalisis adegan-adegan 

tersebut dengan analisis penerimaan serta hasil wawancara dan penerimaan para 
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informan yang kemudian ditulis dalam bentuk laporan tertulis. Dari hasil analisis 

akan didapatkan para informan tersebut termasuk dalam jenis yang mana dalam 

memahami eksistensi peran perempuan melalui dua tokoh perempuan dalam Film 

Akhir Cinta si Doel.  

 

3.5. Teknik keabsahan Data 

Peneliti menggunakan teknik ketekunan pengamatan. Peneliti di tuntut supaya 

tekun dalam melakukan pengamatan, ketekunan sangat menentukan dalam 

pengumpulan data, peneliti tidak boleh terpaku oleh keadaan yang “tampak atau 

ditampakkan”, karna dibelakang itu teradapat kondisai lain yg sesungguhnya 

(Yusuf, 2019: 393).  Ketekunan pengamatan data adalah mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang 

konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam kondisi yang dianggap relavan dengan persoalan yang sedang 

dicari dan kemudian memusatkan penelitian pada hal-hal tersebut secara rinci. 

Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian peneliti 

menelaah secara rinci setiap hasil wawancara sehingga pada pemeriksaan tahap 

awal sudah nampak fokus penelitian yang didalami. 
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Dalam tindakan penelitian, peneliti melakukan beberapa tahap penelitian yang 

dilaksanakan. 

 

                         PROSES PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAP 1 

RANCANGAN PENELITIAN 

TAHAP 2 

PENGUMPULAN REFERENSI 

SUMBER 

TAHAP 8 

REVISI LAPORAN 

TAHAP 4 

PENYUSUNAN KERANGKA 

TAHAP 5 

PENGUMPULAN DATA 

LAPANGAN 

TAHAP 6 

PENGOLAHAN DATA DAN 

REVIEW TEORITIS 

TAHAP 3 

PEMBUATAN JUDUL 

TAHAP 7 

PENULISAN LAPORAN 

TAHAP 9 

FINALISASI  LAPORAN 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN 

 

 

4.1. SINOPSIS FILM AKHIR KISAH CINTA 

 

Film Akhir Kisah Cinta Si Doel tayang serentak di seluruh bioskop di 

Indoensia pada  23 Januari 2020. Rano Karno, sutradara, penulis skenario yang 

juga pemeran Si Doel, mengtakan bahwa  film Akhir Kisah Cinta Si Doel berhasil 

menembus box office film Indonesia. Setelah ditayangkan 10 hari di bioskop 

Indonesia, film Akhir Kisah Cinta Si Doel ditonton lebih dari 1 juta orang. 

Film Akhir Kisah cinta Doel ini adalah kelanjutan dari dua seri film 

sebelumnya yang sudah muncul terlebih dahulu yaitu Si Doel The Movie (2018) 

dan Si Doel The Movie 2 (2019). Kisah ini di adaptasi dari sinetron legendaris Si 

Doel Anak Sekolahan. Tokoh si Doel sebenarnya awalnya dari Novel yang 

berjudul Si Doel Anak Betawi karangan Aman Datuk Madjoindo yang terbit 

tahun 1932. Dalam empat dekade kemudian cerita di adaptasi dalam sebuah fil 

yang berjudul sama oleh Sumandjaja pada tahun 1972. Sampai akhirnya di 

adaptasi bebas dalam sinetron yang berjudul So Doel Anak Sekolahan yang 

tayang pertama kali di televisi pada 12 Maret tahun 1994 selama total 124 episode 

dan berakhir 6 Juni 2003. Setelah itu juga muncul sinetron Si Doel Anak 

Gedongan  pada tahun 2005 dan si Doel Anak Pinggiran pada tahun 2011.  

Film ini merupakan film ketiga dari trilogi Si Doel The Movie. Apabila 

menelusuri pada perjalanan film ini maka dimulai dari film pertama, film ini 

bercerita saat sudah 14 tahun Sarah pergi tanpa kabar dan perpisahan yang tidak 

jelas. Kemudian hati si Doel yang masih memendam kangen meskipun telah 

berumah tangga dengan Zaenab. Dengan melalui Hans (Adam Jagwani), 

kemudian Sarah meminta Doel untuk datang ke Amsterdam  bertemu dengan 

https://wartakota.tribunnews.com/tag/akhir-kisah-cinta-si-doel
https://wartakota.tribunnews.com/tag/akhir-kisah-cinta-si-doel
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anakanya yang di namakan Dul (Rey Bong), merupakan  hasil pernikahannya 

Sarah dengan Doel. Kemudian si Doel ke  Amsterdam bersama Mandra (Mandra 

YS). Di sana, mereka bertemu dengan Sarah dan anaknya, Dul. Pertemuan itu 

memunculkan suatu harapan tetapi sekaligus penderitaan. Film  Si Doel the Movie 

pertama ini mendapat penghargaan dalam ajang Piala Citra 2018 sebagai Pencipta 

Skenario Adaptasi Terbaik.  Kemudian Rey Bong menjadi Pemain Anak Pilihan 

Tempo pada Festival Film Tempo 2018. Kemudian pada Film kedua 

menceritakan sewaktu Zaenab mendapat informasi bahwa suaminya si Doel 

bertemu dengan Sarah, yang merupakan mantan kekasih dan anaknya Dul. Hal itu 

tentu saja membuat Zaenab resah dan bingung, yang kemudian ingin mengambil 

tindakan ke depannya, yaitu bimbang antara mempertahankan pernikahannya atau 

merelakannya Doel untuk Sarah. Keadaan bertambah rumit saat Doel mengatakan 

bahwa Sarah dan Dul akan menetap di Jakarta. Sedikit harapan mulai terbuka saat 

Doel mendapat kabar dari Atun (Suti Karno) bahwa kemungkinan Zaenab tengah 

mengandung. Penegasan datang saat Sarah datang dan mengungkapkan 

penyesalan atas hal yang terjadi di masa lalu kepada Mak Nyak (Aminah 

Cendrakasih). Sarah juga meminta Dul untuk memanggil Zaenab sebagai ibu. Si 

Doel the Movie 2 mendapat penghargaan dalam ajang Piala Citra dalam kategori 

Pemeran Pendukung Pria Terbaik. Penghargaan itu diterima oleh Mandra YS. 

Dalam ajang yang sama, Rano Karno juga mendapat penghargaan kategori 

Pencipta Skenario Adaptasi Terbaik. 

Film Akhir Cinta Si Doel merupakan film ketiga dari trilogi Si Doel The Movie 

Film ini bercerita tentang kepulangan Sarah ke Jakarta bersama putranya yang 

bernama  Dul. Tetapi di sisi lain kondisi tersebut telah membuat Zaenab, Sarah, 

dan Doel dihadapkan pada pilihan besar dalam keluarganya. Zaenab yang positif 

hamil anak si Doel dan masih sangat trauma dengan kehilangan buah hatinya di 

masa lalu harus menentukan pilihan untuk merelakannya demi menyatukan 

kembali sebuah keluarga. Sementara bagi Sarah dia harus menentukan dan 

memutuskan mantap meminta cerai Doel atau rujuk kembali demi Dul si buah hati 
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kesayangannya.  Sedangkan dari sisi Doel, dia harus cepat memutuskan siapa 

yanga akan dipilih, mau tetap dengan Zaenab atau membangun kehidupan baru 

dengan Sarah kembali.  

 

Karakter Tokoh 

Mandra 

Menurut @nuranwibisono, karakter Mandra adalah karakter terbaik kedua setelah 

Sabeni sang babe yang diperankan sama Benyamin Sueb. Mandra ini karakternya 

selalu sial, tapi ia menjalani hidupnya dengan santai. Dia juga sering 

mengucapkan berbagai celetukan lucu yang asal tapi tajam dan seringkali emang 

benar. 

Lela (Aminah Cendrakasih) 

Lela ini adalah ibunya Doel dan Atun, istrinya Babe. Lela biasa dipanggil Mak 

Nyak sama Mas Karyo yang diperankan sama Basuki. Nama lengkapnya 

Nurlaela, dia ini anak pertama dari empat bersaudara. Mandra adalah adik Mak 

Nyak yang paling bungsu. 

Doel (Rano Karno) 

Nah, si Doel ini adalah karakter utama sinetron ini. Dia adalah yang pertama dari 

keluarga Babe yang bisa menempuh pendidikan kuliah. Doel orangnya jujur, baik, 

dan penurut. Diceritakan dia punya kisah cinta yang agak rumit sob, sama Sarah 

dan Zaenab. 

Atun (Suti Karno) 
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Atun ini adalah adik paling kecil dari Doel. Doi karakternya periang, nggak bisa 

diam, dan tomboi. Atun nggak suka sekolah, makanya dia lebih milih untuk ikut 

kursus rias dan akhirnya buka salon keliling. 

Sarah (Cornelia Agatha) 

Sarah ini adalah salah satu dari dua cewek yang terlibat asmara sama Doel. Doi 

pertama kali ketemu Doel pas mobilnya narbrak oplet Doel yang tiba-tiiba berenti. 

Sarah yang adalah mahasiswi antropologi ini sosoknya tegas dan pemberani. 

Zaenab (Maudy Koesnaedi) 

Zaenab ini teman masa kecil Doel dari lingkungan rumahnya. Zaenab suka banget 

sama Doel udah lama, tapi karena karakternya yang pasif, pemalu, dan pasrah, doi 

jadi susah banget ngejar Doel. 

Doel kecil (Rey Bong) 

Rey Bong pemeran Doel junior akan kembali dilibatkan dalam film itu. Aktingnya 

dalam film ‘Si Doel The Movie’ bahkan mengantarkan Rey masuk dalam 

nominasi sebuah festival film di tanah air. 
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Gambar 4.1. Poster Film “ Akhir Cinta si Doel” 

 

 

4.2. Analisis “Encoding” 

 

Dalam film Akhir Cinta Si Doel, memunculkan mengenai relasi antara perempuan 

dan laki-laki dalam hal eksistensi perempuan secara umum dengan kisah utama 

mengenai rumah tangga si Doel. Eksistensi perempuan tergambar melalui tokoh 

emak, Atun, Sarah dan Zaenab memiliki ciri masing-masing:  

Emak 

Merupakan perempuan yang bijaksana, lemah lembut dan memiliki ksih syang 

yang luar biasa. Dia merupakan sosok ideal seorang ibu. Dia merepresentasikan 

perempuan sebagai sosok ibu yang sarat akan keluhuran budaya timur yaitu 

menjunjung budaya  Betawi. Ketabahan dan ketulusannya sangat patut dicontoh 

oleh kaum Kartini millenial di masa kini. 

 

Gambar 4.2. Tokoh Emak dan Zaenab 

 

Atun 

Merupakan perempuan dengan sosok sebagai adik yang ikhlas dan rela berkorban. 

Meski tidak disekolahkan seperti si Doel, namun ia telah merasa senang dan 
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bersyukur melihat abang kesayangannya itu dapat sekolah dan menjadi insinyur. 

Atun adalah karakter kuat yang tangguh. Ia tak berpangku tangan dengan segala 

keterbatasan pendidikannya. Hal ini terbukti dari keberaniannya untuk 

mengembangkan potensinya dalam berwirausaha, mengikuti jejak sang enyak.  

 

Gambar 4.3. tokoh Atun, Doel dan Mandra 

 

Zaenab 

menggambarkan sosok perempuan penurut, baik hati, penyabar dan begitu 

mencintai Doel. Karakter Zaenab yang dulu dan sekarang tentunya telah berubah 

seiring berjalannya waktu. "Zaenab di tahun 2004, Zaenab yang 2017 di FTV, 

sampai di yang 'Si Doel The Movie' ini berubah besar sesuai dengan 

perkembangan usia. Dalam pembentukan karakter Zaenab yang sekarang, Zaenab 

juga meyakini Doel adalah pria satu-satunya. Perjodohan yang dilakukan orang 

tuanya di masa kecil, selalu jadi harapan yang dipegang Zaenab untuk bisa 

menikah dengan Doel. Pada akhirnya dia menikah dengan Doel. 

 

Sarah 

sedangkan Sarah yang diperankan Cornelia Agatha digambarkan sebagai tokoh 

perempuan yang mandiri, berpendidikan tinggi dan pengambil keputusan. Lebih 

dewasa, lebih kelihatan tangguh. Sebelumnya dia masih suka kekanak-kanakan, 
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suka selfish walau sebenarnya dia cinta banget sama Doel. Menurutnya, dengan 

tidak memperlihatkan air mata, ia ingin menunjukan pada penonton bahwa 

karakter Sarah saat ini telah bertumbuh dan bisa lebih tabah dibandingkan dengan 

karakter Sarah terdahulu. Sarah adalah perempuan yang selama ini mengejar 

Doel.  

 

Gambar 4.4 Tokoh Sarah dan Zaenab 

 

Cerita di awali ketika ada kegembiraan tercurah kepada keluarga Doel (Rano 

Karno) saat Sarah kembali ke Jakarta. Tidak hanya sendiri, Sarah juga pulang 

bersama Dul (Rey Bong). Walaupun ada kebahagiaan, tetap saja, kepulangan 

Sarah akan kembali menyeret Zaenab dan Doel ke dalam ombak cinta segitiga. 

Zaenab yang positif hamil berada dalam kebimbangan. Dia masih trauma pernah 

kehilangan buah hati di masa lalu. Belum selesai kebimbangan itu, Zaenab kini 

harus memilih antara tetap berada di sisi Doel, atau merelakannya demi 

menyatukan kembali sebuah keluarga. Sarah juga tidak kalah pelik keadaannya. 

Dia harus memutuskan apakah akan mantap bercerai dengan Doel atau rujuk 

kembali demi Dul si buah hatinya. Waktu yang semakin mendesak membuat Doel 

harus cepat memutuskan ke mana hati dan raga seutuhnya berlabuh. Akhirnya 
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Doel memutuskan menceraikan Sarah dan tetap pada Zaenab. Premis cerita 

sederhana, yakni menentukan pilihan, menjadi lebih kompleks bagi tiap-tiap tokoh 

karena tiap pilihan tak dapat menyenangkan hati semua pihak, terlebih usia 

mereka yang sudah tidak muda lagi. Hal itulah yang coba disampaikan kepada 

audiens, bahwa setiap orang memiliki cerita dan cara pandang masing-masing 

dalam sebuah fase kehidupan manusia 

Deskripsi informan 

Secara ringkas deskripsi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

No Informan Usia Status Pekerjaan 

1 A 27 Menikah Guru  

2. B 32 Menikah  Dosen  

3 C 30 Belum menikah wiraswasta 

4 D 43 menikah Dosen  

5 E 42 menikah karyawati 

6 F 42 Belum menikah Dosen  

 

Decoding 

Peneliti memperoleh hasil yang berbeda-beda dari setiap informan yang 

telah diwawancarai dikarenakan mereka memiliki posisi yang berbeda-beda dalam 

cara menerima pesan yang dilihat dari film Akhir cita si Doel. Penerimaan 

khalayak  terkait film yang ditonton  yang telah dilakukan wawancara terhadap 

enam informan yang dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: Dalam 

memaknai penerimaan terhadap pesan yang ada dalam sebuah teks seperti film, 

informan akan dibagi berdasarkan kecenderungan ia berpihak. Adapun 
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penerimaan tersebut dibagi menjadi tiga yaitu Dominant, Negotiated, dan 

Oppositional. Pertama adalah penjelasan mengenai Dominant. Dalam proses 

pengkodean atau encoding yang dilakukan oleh media, tentunya terdapat harapan 

agar khalayak sepakat dengan pesan yang disampaikan. Jika dalam kenyataanya 

khalayak sepakat dengan pesan yang dikodekan oleh media seutuhnya, maka 

dapat dikatakan bahwa audience berada dalam kategori dominant. Adapun dalam 

bagian ini, peneliti akan menginterpretasi variabel mana saja dari setiap informan 

yang memiliki penerimaan dominant. 

 

Yang kedua adalah Negotiated. Dalam kategori ini, dijelaskan bahwa audience 

memiliki interpretasi sendiri terhadap pesan yang disampaikan oleh media. 

Maksudnya adalah audience akan memilah pesan dari sebuah media dan tidak 

secara penuh menerima pengkodean yang ada dikarenakan terdapat interpretasi 

sendiri. Terakhir adalah Oppositional. Kategori ini merupakan kebalikan dari 

dominant. Maksudnya adalah audience secara utuh tidak setuju dengan pesan 

yang disampaikan oleh media 

 

Tabel Penerimaan Khalayak Pada Pesan Film Akhir Cinta Si Doel 

 

No Nama 

informan 

Dominan 

Hegemonic 

Position 

Negotiated 

Position 

Oppositional 

Position 

1 A v   

2 B v   

3 C  v  

4 D   v 

5 E   v 

6 F   v 
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Peneliti kemudian melihat bahwa terdapat beberapa pola yang menjadi penyebab. 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan penerimaan informan 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki pemaknaan yang cukup 

beragam terhadap pesan eksistensi peran perempuan pada film ini. Adapun 

pemaknaan yang dimiliki oleh setiap informan dipengaruhi oleh field of 

experience, frame of reference, dan juga significant others. Selain beberapa faktor 

diatas, peneliti melihat bahwa konteks mereka seperti pekerjaan, pendidikan, 

budaya dan status pernikahan, serta status dalam keluarga juga memiliki pengaruh 

terhadap pemaknaan para informan. 

 

Informan A menyatakan bahwa Sarah memang pergi tanpa pamit. Dia pergi 

begitu saja tanpa pamitan ke Doel, padahal masalahnya dengan Doel belum 

diselesaikan.  Saya  sih mengakui bahwa Sarah memang ada kesalahan sedikit.  

Tapi itu karena  hatinya marah dan remuk karena lakiny malah urusin perempuan 

lain. Ya kan.   Harusnya ada batasannya kan. Gemes deh. Terus terus aja si 

Zaenab minta tolongnya ke doel, dia sok polos tapi kampungan, suka menarik 

perhatian si doel.  Seolah-olah Zaenab itu tengah minta orang  bersimpati 

padanya. Istilah kasarnya pelakor terselubung kan.  

Informan B  

Peran sarah dalam artian tidak bisa mengambil posisi dia sebagai apa, karena 

sekian tahu tidak ada kejelasan status. Sekian tahun tidak jelas posisinya sebagai 

wanita. Kalau menurut Uuk, dia ugi karena kalau dia cerai maka jelas berarti dia 

punya keluarga. Termasuk saenab kekecewaan dia meninggalkan si doel . kalau 

memilih sarah ya sudah . baru di akhir film diceraikan. Kalau seorang wanita 

status sebagai istri atau diluar konteks maka rugilah wanita rugilah. Kalau gue 

memilih saenag sesuai keputusan di amil si doul memilih sebagai istri sah. Surat 

sudah diputusakn pengadilan. Maka fungsi sebagai istri sah si doel. Dalam negara 

;egalitas itu penting cerai atau tidaknya seserang. Legalitas sebagai pengakuan 

berupa dokumen status dicerai. Sarah tidak ada ikatan, sebelum ada surat maka 
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digantung kejelasan masing maisng . bermain peran sendiri sesuai masalah aturan. 

Status nya tidak jelas maka statusya bercerai atau masih iktan keluarga. Sikap si 

Doel bagaimanapun harus mengambil sikap karena hidup itu pilihan.  

 

Beda ketika status pertama selesai maka lebih pro saennab karena saya  melihat 

dia betul betul emmainkan wanita yang seharusnya dari segala aspek, agama, 

budaya sehari hari, menantu orag lain, ipar dan sebagai istri si Doel sendiri. Kalau 

Sarah lebih pada maunya dia senangnya dia. Agama budaya perempuan itu ikut 

suami fungsi dan perannya sebagai kodrat sebagi istri tidak dilaksanakan. 

Mengorbakna keinginan hatinya 

 

Informan C 

Pada satu sisi dia kasitahu Sarah  tengah hamil anaknya Doel dan dia ngajak 

ketemuan. Sarah memperjuangkan dirinya. Sisi Zaenab bisa bernapas lega melihat 

Zaenab akhirnya melepas emosinya dan diberi kesempatan mengambil keputusan. 

Dia  speak up atas kemerdekaan hidupnya. Tapi sisi lain kesalahan sarah dia pergi 

begitu saja sih  

Informan D 

Kenapa Sarah memilih untuk pergi begitu saja. Bisa jadi di dalam hati Sarah itu 

dia masih cinta banget dengan Doel. Dia tak mau berpisah, tapi juga tak kuat 

menahaan sakit melihat kedekatan keduanya terus-menerus. Doel memang orang 

baik, sangat baik malahan, hingga di film ini tuh kadang saya suka bingung, 

kenapa tidak ada kekuranagn dalam diri Si Doel? Saat Sarah pergi, harusnya Si 

Doel itu peka, kenapa istrinya itu meninggalkan dia. Lah ini, bukannya berusaha 

nyari atau setia nunggu, dia malah nikah sama Zaenab. Alasannya sih. Dia sok-

sokan tegar bilang mau ngalahlah, bilang mau pergilah, bilang merasa bersalahlah, 

tapi pada ujung-ujungnya dia memposisikan dirinya juga sebagai seorang korban 

yang patut dikasihani. 
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Informan E 

Menyatakan dengan tegas bahwa Zaenab sok-sokan tegar bilang mau ngalahlah, 

bilang mau pergilah, bilang merasa bersalahlah, tapi pada ujung-ujungnya dia 

memposisikan dirinya juga sebagai seorang korban yang patut dikasihani. Padahal 

di sini Sarah sudah lapang dada memilih untuk mengalah dan pergi. Dia memilih 

untuk tidak bertemu dengan Doel dan keluarganya. Dia sudah mengurus 

perceraiannya. Dan juga dia memutuskan untuk kembali ke belanda dan tak lagi 

mengganggu kebahagiaan. Gara-gara Zaenab itu merawat dan jagain Mak Nyak. 

Helooooo…Di rumah itu masih ada Atun ya yang merupakan anak perempuan si 

Mak Nyak. Jadi, kenapa harus Zaenab yang sok-soakan jagain Mak Nyak? Apa 

urusannya coba? 

Informan F 

Menurut infroman F: Eksistensi perempuan sosok yang tidak menonjolkan diri 

karena merasa pergaulan tidak ke high klas seperti sarah. Sarah backgrou ekonomi 

sosial terlihat tinggi dari kalangan berada lebih tegas, kayak memuruskan 

bercearai. Sebenarnya Zaenab lebih ingin bercerai tetapi tidak benar-benar tetapi  

dengan derai tangis. Sarah berani memutuskan lebih baik tidak dengan si Doel. 

Sarah lebih mandiri dan diri sendiri lebih menentukan. Kalau kebalikannya kalau 

dibiarkan cukup kasian Sarah.  

 

Kemudian peneliti melihat lebih jauh respon pembaca pada eksistensi peran itu 

sendiri. Temuan peneliti mengarah pada dua eksistensi peran yaitu eksistensi 

peran sebagai ibu dan istri dan peran sebagai diri sendiri. pada eksistensi peran 

perempuan sebagai ibu dan istri maka informan A melihat bahwa Zaenab 

menjalankan peran sebagai istri yang patuh dan hormat pada suami Doel. Hal ini 

sudah tampak dari awal film ini muncul bahwa Zaenab memang sebagai orang 

Betawi sangat penurut, tidak saja pada Doel namun juga pada ibunya Doel yaitu 

emak. Informan A melihat Sarah justru kurang baik sebagai istri karena dia pernah 

meninggalkan suaminya ketika dia pergi ke Belanda, walaupun sebagai seorang 
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ibu dia nyata nyata bisa di andalkan. Individu B melihat Zaenab Istri wanita yang 

seharusnya dari segala aspek, agama, budaya yang lengkap. Dia dikatakan sebagai 

istri yang sholehah, penurut menjalankan fungsi istri dengan baik dan tidak 

membantah, sedangkan Sarah bukan istri yang baik, melanggar tatanan agama 

yang di mana di Betawi sangat kuat karena pergi tanpa pamit. Informan C melihat 

pada eksistensi Zaenab Istri yang sangat patuh pada suaminya Doel dan juga 

sayang keluarganya Doel, Sarah adalah seorang istri dan ibu yang baik juga bagi 

doel anaknya karena dia tidak menghilangkan figur ayah bagi anaknya. Pada 

informan D melihat bahwa Zaenab adalah istri yang bergantung sekali pada Doel. 

Dia kekanakan dan membuat Doel terkadang tidak mampu menolak 

keinginannya. Sarah adalah berperan sebagai ibu yang sangat baik dan juga istri 

yang baik pula dan menyayangi suaminya sekalipun dia disakiti suaminya ketika 

tahu Zaenab menikah dengan suaminya. Sedangkan informan E melihat Zaenab 

bergantung dengan alasan patuh karena sebenarnya dia tidak mau melepaskan 

Doel. Sarah bagi informan E adalah istri dan ibu yang sangat baik hati., mampu 

menjaga perasaannya seklaipun dia hancur juga. Dia menyayangi suami dan 

anaknya. Informan F melihat Zaenab istri yang bergantung tidak mandiri dan 

sarah adalah istri yang dapat menempatkan dirinya di tengah posisi yang baginya 

adalah posisi paling sulit yaitu istri yang tersakiti.   

 

Dari paparan informan tersebut, peneliti melihat seorang istri adalah seorang 

perempuan yang berperan dalam pengabdiannya kepada suami mereka. Selain 

sebagai istri maka dia selalu mensupport suami baik dalam pekerjaan atau 

kegiatan lainya. Kemudian perempuan sebagai ibu yang merupakan orang 

pertama yang akan membentuk karakter anak anaknya dan juga memperkenalkan 

pola pendidikan pada anak-anaknya.  Peran perempuan dalam lingkungan 

keluarga memang sangat dibutuhkan karena dengan sifat perempuan yang sangat 

humanis, dan penuh kasih sayang. Eksistensi peran sebagai istri dan ibu dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2. Temuan eksistensi sebagai istri dan sebagai ibu 

 

Infoman Eksistensi Sebagai Istri Ekistensi Sebagai Ibu 

 

 Zaenab Sarah  Zaenab Sarah  

A Patuh dan 

hormat suami 

Sarah 

bukan istri 

yang baik 

Sebagai ibu 

yang sayang 

anaknya yang 

dikandungan 

Ibu yang baik 

bagi anaknya 

saja 

B Patuh dan 

hormat suami 

Sarah 

bukan istri 

yang baik, 

melanggar 

tatanan 

agama dll 

Zaenab ibu 

yang lengkap 

dari segala 

aspek, agama, 

budaya yang 

lengkap. 

Ibu yang baik 

bagi anaknya 

saja 

C Zaenab Istri 

yang sangat 

patuh pada 

suaminya Doel 

dan juga sayang 

keluarganya 

Doel 

Sarah 

adalah 

seorang 

istri yang 

baik  

Sebagai ibu 

yang sayang 

anaknya 

Sarah ibu yang 

baik juga bagi 

doel anaknya 

karena dia 

tidak 

menghilangkan 

figur ayah bagi 

anaknya 

D Bergantung 

suami 

Istri yang 

sangat 

mengerti 

Kurang terlihat 

eksistensi 

peran sebagai 

ibu yang 

sangat baik 

dan juga istri 
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suami ibu yang baik 

E Bergantung 

suami 

Mandiri  Kurang terlihat 

eksistensi 

peran sebagai 

ibu 

Ibu yang 

sangat 

peyayang dan 

baik hati 

F Bergantung 

suami 

Mandiri  Penurut  pada 

mertua 

Ibu yang 

sangat 

peyayang 

  

Sedagkan pada eksisrensi peran yang berhubungan dengan diri sendiri dalam 

penentuan haknya. Dapat dijelaskan antara lain bahwa informan A melihat Zaenab 

adalah menunjukkan hak nya sebagai istri dan justru melihat Sarah emosional 

karena doel anaknya berkunjung ke rumah ortu Doel di Indonesia padahal sudah 

Zaenab  sebagai istri Doel. Informan B melihat Zaenab mulai bersuara 

menentukan haknya sedangkan Sarah egois. Informan C melihat bahwa Sarah 

adalah Mengalah Zaenab adalah seorang yang ragu-ragu tidak jelas. Informan D 

memandang Zaenab terlalu plin plan emosional.melihat Sarah adalah Mandiri  

Zaenab tidak jelas dan emosinal dan  Sarah adalah Mandiri. Informan E melihat 

Sarah adalah Mandiri  Zaenab tidak jelas dan emosinal. Eksistensi peran sebagai 

diri sendiri (mandiri atau emosional) dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3. Eksistensi Peran Sebagai Diri Sendiri 

Infoman Eksistensi Diri Sendiri 

(Mandiri) 

Ekistensi Diri Sendiri 

(Emosional) 

 Zaenab Sarah  Zaenab Sarah  

A Bersuara untuk 

dirinya  

- - Emosional  

B Bersuara untuk 

dirinya 

- - Emosional  

C - Mandiri  Emosional - 

D - Mandiri  Emosional - 

E - Mandiri  Emosional  - 

F - Mandiri Emosional  - 

 

Ada beberapa adegan yang menguatkan data pada hasil temuan yang menjadi 

alasan kuat para infoman menentukan sikap mereka. 

 

Cuplikan cerita deskripsi 

 

Zaenab berupaya 

mengalah walau terlihat 

sangat emosional, ketika 

dia menemui Sarah untuk 

minta Sarah kembai ke 

bang Doel  
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Sarah membebaskan 

anaknya menemui 

bapaknya dan berinteraksi 

termasuk ikut menjalankan 

oplet si Doel bapaknya 

 

Zaenab menelpon Sarah 

untuk membicarakan 

masalahnya dan meminta 

jangan bercerai dari Doel 

 

Dengan tangisan Zaenab 

meminta sarah menarik 

kembali untuk minta 

bercerai dari si Doel 
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Dia menyatakan benci 

dengan si Doel 

 

Emak meminta ketegasan 

Doel kalau memang ingin 

Zainab jadi istrinya segera 

ceraikan Sarah 

 

Sarah menangis ketika dia 

telah memutuskan akan 

bercerai dengan Doel 
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Zaenab meminta si Doel 

kembali ke Sarah 

 

Sarah mengatakan pada 

anaknya kalau dia yang 

meninggalkan papa doel 

kecil. Jadi itu semua 

adalah kesalahannya 

 

Kemudian kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan pada 

matrix berikut ini.  

Tabel 4. 4. Matrix Penerimaan Informan dikaitkan dengan eksistensi peran 

perempuan 

 Para Informans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokoh   A 

Dominant  

B 

Dominant  

C 

Negotiated 

D 

Opposional 

E 

Oppotional  

F 

Opposional 

Zaenab 

dan 

Sarah 

Eksistensi 

Peran 

sebagai ibu 

dan istri   

(Patuh atau 

bergantung) 

Zaenab 

Patuh dan 

hormat suami 

Sarah sebagai 

ibu tetapi 

kurang oke 

sebagai istri  

  

Zaenab 

Istri wanita 

yang 

seharusnya 

dari segala 

aspek, 

agama, 

budaya 

lengkap 

Zaenab Istri 

yang patuh 

Sarah 

seorang ibu 

yang baik 

bagi anaknya 

dan 

sebenarnya 

istri yang 

Zaenab 

Bergantung 

Sarah 

adalah 

seorang ibu 

yang sangat 

baik dan 

juga istri 

yang 

Zaenab 

Bergantung 

dengan 

alasan patuh 

Sarah adalah 

seorang ibu 

yang sangat 

baik dan 

juga istri 

Zaenab 

Bergantung 

Sarah istri 

yang sangat 

bisa 

menempatkan 

dirinya antara 

anak, suami, 

dll 
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Eksistensi 

Peran 

perempuan 

Sarah 

sebagai ibu 

tetapi 

bukan istri 

penurut 

baik sama 

suami karena 

dia tidak 

ingin 

melepaskan 

figur 

ayahnya pada 

doel kecil 

anaknya 

sebnarnya 

sangat 

menyayangi 

suaminya  

yang 

sebenarnya 

sangat 

menyayangi 

suaminya 

Zaenab 

dan 

Sarah  

Eksistensi 

Peran 

sebagai diri 

sendiri 

(mandiri 

atau 

emosional) 

Zaenab 

menunjukkan 

hak nya 

sebagai istri.. 

Sarah adalah 

emosional 

Zaenab 

mulai 

bersuara 

menentukan 

haknya  

Sarah 

adalah 

Egois  

Sarah adalah 

Mengalah  

Zaenab 

adalah 

seorang 

yang ragu-

ragu tidak 

jelas 

Sarah 

adalah 

Mandiri 

Zaenab 

terlalu 

plin plan  

Sarah adalah 

Mandiri  

Zaenab 

tidak jelas 

dan 

emosinal  

Sarah adalah 

Mandiri  

Zaenab plin 

plan 

  

Dengan demikian maka arah penelitian pada eksistensi peran perempuan dalam 

film ini dapat melihat bahwa peran perempuan terlihat menjadi kekuatan film ini. 

Sedangkan pada sisi laki laki terutama si Doel terlihat tidak jelas dalam 

menentukan sesuatu. Pada satu sisi Doel menunjukkan masih mencintai Sarah dan 

ingin tahu kondisi anaknya. Tapi ia tak ingin lagi menyakiti orang lain, seperti 

Zaenab dan Mak Nyak (Aminah Cendrakasih). Pada akhirnya kedua tokoh itulah 

yang terlihat sangat berperan dalam film Akhir Cinta si Doel ini.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Kesimpulan 

Dari penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menemukan bahwa banyak dari 

informan menerima makna oposisi yang ditawarkan oleh film  tetapi ada juga 

yang memaknainya dengan negosiasi pada situasi tertentu. Dalam kategorisasi 

encoding-decoding Stuart Hall, mereka termasuk dalam kategori oppositional 

readings. Yaitu, penonton film ini mengambil makna yang mengandung arti 

dalam film tersebut dan men-decode-nya dengan menolak versi dominan dan 

nilai-nilai dari preffered readings yang ditawarkan oleh media. Khalayak sudah 

mempunyai pemahaman yang tidak sama, pandangan komunikator dan 

komunikan berbeda atas eksistensi peran perempuan pada film Akhir Cinta si 

Doel.  Sedangkan pada posisi negotiated readings, khalayak masih bisa menerima 

apa yang ditampilkan dalam film tersebut, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu. 

Pengamatan yang telah dilihat para informan sejauh ini menunjukkan apa yang 

ditampilkan oleh film ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. 

Menurut para informan, eksistensi peran perempuan semestinya melihat pada 

posisi siapa yang lebih berhak dibanding dengan yang lain. Walaupun masing-

masing informan mempunyai latar belakang yang berbeda, tetapi ada sekitar 3 

infoman yang  tidak  setuju dengan yang ada disajikan di media .  

 

Saran 

Pada penelitian lebih lanjut untuk objek film  ini, dapat dilakukan dengan 

menggunakan perspektif lain seperti metodologi kuantitatif, sehingga diharapkan 

dapat meneliti konsep-konsep eksistensi perempuan secara obyektif dan terukur. 

Jika penelitian ini menggunakan analisis resepsi dengan menggunakan penelitian 

konstruktivis. Dengan orang yang ahli dalam bidangnya dijadikan sebagai subjek, 
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ada kemungkinan hasil penelitian akan lebih mendalam daripada jika khalayak 

secara umum yang memaknai. 
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