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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Film merupakan salah satu bagian dari media komunikasi massa yang 

sering digunakan sebagai media yang menggambarkan realitas kehidupan sosial 

dalam lingkungan masyarakat. Film sebagai salah satu atribut media massa 

menjadi sarana komunikasi yang paling efektif. Film sebagai salah satu kreasi 

budaya, banyak yang memberikan gambaran-gambaran hidup dan pelajaran 

penting bagi penontonnya. Film juga menjadi salah satu media komunikasi yang 

yang sangat jitu. Dengan kualitas audio dan visual yang disuguhkan, film menjadi 

media terpaan yang sangat ampuh bagi pola pikir kognitif masyarakat. Film 

sendiri bisa diartikan sebagai dokumen kehidupan. Film menyajikan pada 

penontonya realitas atau jejak-jejak yang ditinggalkan pada massa lampau, cara 

menghadapi massa sekarang dan bersiap untuk massa yang akan dating. Sehingga 

dalam perkembanganya film bukan lagi sekedar usaha menampilkan citra 

bergerak (moving images) tetapi juga di ikuti oleh muatan-muatan tertentu seperti 

politik kapitalisme, hak asasi manusia atau gaya hidup. (Victor C. m 2000). 

Film merupakan salah satu media massa komunikasi dalam bentuk audio 

dan visual yang memiliki konsep plot cerita. film ini dapat digunakan sebagai 

jembatan dalam menyampaikan pesan melalui alur cerita yang disampaikan oleh 

penulis skenario kepada penonton. Selain itu sebagai media komunikasi massa 
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film memiliki fungsi untuk dapat menyampaikan pesan dalam bentuk informasi, 

edukasi, dan hiburan maka dari itu susunan dalam film ini memang dikemas 

semenarik mungkin. Menurut Alex Sobur dalam Aep Kusnawan, film merupakan 

bayangan yang diangkat dari kenyataan hidup yang dialami dalam kehidupan 

sehari-hari. Karena itulah film dapat mengaduk-aduk perasaan audiens atau 

penonton, memainkan emosi penonton sehingga ketika kita menonton tidak jarang 

juga kita bisa terbawa suasana, tidak jarang juga kita menemukan penonton yang 

terbawa perasaan, histeris, menangis atau tertawa terbahak-bahak ketika 

menonton film. (Alex Sobur, 2001) 

Sebagai media komunikasi, film memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pembentukan pola pikir di lingkungan masyarakat dengan konten yang disajikan 

kepada audien atau penonton. Dalam konteks perfilman tentu tidak terlepas dari 

sosok perempuan yang selalu menjadi sorotan.Jika berbicara tentang sosok 

perempuan tentu tidak akan ada habisnya karena sosok perempuan selalu 

memiliki daya Tarik tersendiri yang tidak bisa didapatkan didunia lain. Oleh 

karena itu tidak heran jika sosok perepuan selalu menjadi topik yang menarik 

untuk dijadikan pembicaraan, terasuk di media massa. Pembahasaan tentang sosok 

perempuan tentu tidak terlepas dari lingkungan dan keadaan social sekitar. 

Misalnya di daerah pedesaan selalu dikaitkan bahwa perempuan itu adalah 

ratunya gossip atau gibah, karena faktanya jika perempuan sudah berkumpul pasti 

ada saja bahan untuk menjadi pembicaraan. Berbeda dengan laki-laki, jika laki-

laki suka bergosip kita suka bilang kayak ibu-ibu arisan. 



 

3 
 

Normalnya perempuan selalu penasaran dengan hal-hal disekitar mereka. 

Gosip adalah jalan mereka untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan, 

karena perempuan itu suka dengan hal-hal yang detail. Itulah alasan serang 

perempuan selalu rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya demi bergosip. 

Mengobrol dengan bergosip itu memang diakui mengasyikan bagi perempuan. 

Perempuan memiliki satu kesamaan yang akan selalu menjadi benang merah dari 

setiap persahabatan dengan sesama perempuan, yaitu „kebutuhan untuk berbagi‟. 

Perempuan akan berbagi informasi seputar kehidupan mereka, mulai dari hal-hal 

detil yang berkaitan dengan urusan sehari-hari misalnya kecantikan, fashion, 

hingga masalah laki-laki dan passion mereka terhadap kehidupan. Apa pun bisa 

menjadi gosip. Bahkan, mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk 

bergosip dan atau nonton TV acara gosip yang sedang hot dari satu stasiun TV ke 

stasiun TV lain. Cerita kecil dan sederhana bisa mereka gosipkan melebar ke 

mana-mana. Mereka juga rela meluangkan waktu untuk bertemu rekan mereka di 

kafe atau menghabiskan pulsa telepon hanya untuk sekedar ngobrol walaupun 

obrolannya belum tentu ”berisi”. Bahkan, ada komentar dari seorang laki-laki 

menanggapi kebiasaan perempuan bergosip, ”Laki-laki sering terganggu karena 

perempuan sering tak berhenti bicara, apalagi kalau bahan pembicaraannya 

banyak yang nggak penting”. 

Salah satunya yaitu film Tilik yang sempat viral di jagad media social dan 

sempat menjadi trending di twitter. Film karya sutradara Wahyu Agung Prasetyo 

dan diproduseri oleh Elena Rosmeisara dan film Tilik ini merupakan bentuk 

kerjasama antara Ravacana Films dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa 
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Yogyakarta. Film yang dirilis pada tahun 2018 dan tayang pada tanggal 17 

Agustus 2020 itu berhasil ditonton lebih dari 24 juta penonton pada tanggal 26 

November 2020.. "Tilik" sendiri berarti menjenguk. Film ini dirilis 

menggunakan Bahasa Jawa dan ada terjemahan Bahasa Indonesianya. Film 

pendek ini berhasil meraih perhatian banyak penonton karena ceritanya 

dirasa sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya viral di media 

social dan mendapatkan banyak pujian, film pendek Tilik ini telah menyabet 

beragam penghargaan seperti Film Pendek Terpilih di Piala Maya 2018, selain itu 

juga Film Tilik ini menjadi Official Selection Jogja-Netpac Asian Film Festival 

tahun 2018 dan juga menjadi Official Selection World Cinema Amsterdam tahun 

2019. 

Film tilik ini cukup menghebohkan dunia maya karena cerita yang 

diangkat berdasarkan realita kehidupan seorang perempuan desa yang suka 

bergosip, hal itu digambarkan oleh sosok bu tejo. Respon dari masyarakatpun 

bermacam-macan ada yang bersikap apresiatif karena dianggap hal itu memotret 

realitas dengan presisi. Respons tipe kedua cenderung kritis karena film ini 

dianggap mereproduksi stereotip negatif perempuan sebagai penggosip. Memang 

tak bisa dielakkan, perempuan sering dicitrakan suka bergosip. Citra ini bukan 

cuma dilekatkan kepada perempuan desa kurang terdidik seperti persona Bu Tejo, 

tapi juga perempuan perkotaan terdidik. 

Kecenderungan bergosip pada masa kini lebih banyak ditentukan oleh 

faktor sosial daripada jenis kelamin. Ketersediaan waktu luang misalnya 

cenderung membuat orang bergosip. Ketiadaan saluran konsultasi yang sehat 
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seperti keluarga yang akomodatif juga bisa menstimulasi gosip. Tentu saja 

karakter personal juga punya peran. Jika dilihat dari perspektif lebih luas, stereotip 

bahwa perempuan suka bergosip bisa dipandang sebagai bentuk peminggiran. 

Stigma demikian, bersama labeling lainnya, adalah instrumen yang sengaja 

digunakan untuk mendisiplinkan perempuan. Stigma itu diinstrumentasikan 

dengan stigma lain, misalnya bahwa perempuan punya bawaan cerewet. Bahasa 

dan perilaku berbahasa dijadikan alat untuk mendisiplinkan perempuan. 

Film Tilik ini menggambarkan sekumpulan ibu-ibu yang ingin 

pergikerumah sakit dengan menggunakan truk milik sesama warga. Sepanjang 

perjalanan itu, salah satu tokoh yang paling banyak dibicarakan hingga menjadi 

trending yaitu adalah sosok Bu Tejo, karena asik membicarakan sosok kembang 

desa yang bernama Dian. Gadis itu dibicarakan karena paras cantiknya yang 

membuat para suami ibu-ibu desa gemar memandanginya. Dalam adegan tersebut, 

biu Tejo juga menyebut Dian sebagai sosok wanita yang tidak benar dan 

memprovokasi ibu-ibu lainya untuk mendukung ceritanya. Namun tidak semua 

ibu-ibu rombongan itu setuju dengan perkataan Bu Tejo. Ada Yu Ning yang 

sering kali mengingatkan Bu Tejo untuk menjaga ucapanya 

Film ini merepresentasikan perempuan sebagai objek stereotype orang 

yang senang bergosip, tidak rasional dan senang mengubah informasi menjadi 

simpang siur. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang yang berbedapenggambaran 

berbagai sifat atau karakter dalam film Tilik ini secara dekat, para perempuan 

menggambil panggung utama dalam film ini. Di Indonesia, perempuan cenderung 
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di identikan dengan posisi yang terpinggirkan karena budaya patriarki yang masih 

kental di negara Indonesia ini. Namun, jika diperhatikan film Tilik ini berhasil 

mematahkan stereotype tersebut dengan karakter Bu Lurah. Desa yang didiami 

para perempuan ini dipimpin oleh seorang perempuan. Bu Lurah tidak hanya 

digambarkan sebagai sosok yang mampu memimpin Desa, tapi juga sabagai 

pemimpin yang dicintai warganya karena semua warganya berinisiatif untuk 

menjenguk begitu mengetahui bahwa dia dirawat di rumah sakit. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti adalah : 

a. Bagaimana pesan teks dalamfilm pendek “tilik” di channel youtube ravacana 

film menurut analisis wacana Teun A. Van Dijk ? 

b. Bagaimana kognisi social darifilm pendek “tilik” di channel youtube ravacana 

film menurut analisis wacana Teun A. Van Dijk ? 

c. Bagaimana konteks social dari film pendek “tilik” di channel youtube ravacana 

film menurut analisis wacana Teun A. Van Dijk ? 
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1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.   Tujuan penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

a. untuk mengetahui idealisme pembuat film  dan menampilkan realita 

tentang perlawanan stereotype perempuan dalam film “tilik”. Melalui 

analisis wacana model Teun A. Van Dijk, kita akan mengetahui 

bagaimana dan bagaimana pesan teks dalam film itu diproduksi. 

b. Untuk mengetahui kognisi social yang melatarbelakangi penulis 

scenario dalm membuat naskah film Tilik 

c. Untuk dapat mengetahui konteks social menurut wacana yang 

berkembang. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

1) Dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian terkait 

media film 

2) Dapat memberikan pandangan baru dalam kajian komunikasi 

khususnya media film, terutama jika dilihat dari analisis wacana 

b. Manfaat praktis 

1) Dapat menjadikan sebagai media informasi 
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2) Dapat memberikan masukan akademis bagi para penggiat film 

dalam melakukan telaah film yang dilihat dari analisis model Teun 

Van Dijk 

 


