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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

Waktu hanyalah sebuah rahasia yang takpernah putus bicara 

Selalu bisa terbuka menjawab keraguan 

Biarlah semua tersimpan mengikuti porosnya 

Sampai terhenti kembali pada sebuah ruang 

(Kartini dalam 7Hati7Cinta7Wanita ) 
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ABSTRAK 

 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimanakah 
konstruksi image perempuan tokoh Ratna dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita? 
(2) bagaimanakah relevansi konstruksi image perempuan dalam film 7 Hati 7 
Cinta 7 Wanita  terhadap pembelajaran sastra di SMA? Tujuan penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui konstruksi image perempuan dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 
Wanita serta untuk mengetahui relevansi hasil konstruksi image perempuan dalam 
film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita dengan pembelajaran sastra di SMA. Teori dalam 
penelitian ini yang dijadikan landasan untuk membahasan permasalahan yaitu 
teori konstruksi image perempuan oleh Tseëlon dalam Santoso, (2011). Dalam 
pengumpulan data, peneliti menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis data 
untuk mengupas konstruksi image perempuan dalam film yaitu metode kualitatif 
deskriptif. Setelah data selesai dianalisis, maka data-data disajikan dengan 
mendeskripsikan hasil penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi image perempuan 
tokoh Ratna dalam film  yang terdiri dari beberapa aspek yaitu: profesi, perilaku, 
sifat, problematika perempuan yang di alami, dan komunikasi bahasa tubuh. 
Berdasarkan kelima aspek tersbut terbentuklah konstruksi image berdasarkan 
pandangan perempuan tentang dirinya (female gaze). Relevansi dari konstruksi 
image perempuan dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita dengan pembelajaran sastra 
di SMA yaitu dalam materi pembelajaran “mengidentifikasi peristiwa, pelaku, 
perwatakan, dialog dan konflik pada pementasan drama” pada siswa kelas XI 
semester I. 

Kata kunci :Film, Konstruksi Image Perempuan Tseëlon, Pembelajaran Sastra 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra sekarang ini sudah berkembang dengan sangat pesat, karya 

sastra tidak hanya diapresiasikan dengan tulisan melainkan menggunakan 

media, salah satunya film.Film di Indonesia sudah menjadi hal yang lazim 

dipertontonkan untuk semua kalangan masyarakat dan sudah menjadi kegiatan 

rutin masyarakat.Film juga banyak menampilkan berbagai realita dan sudah 

menjadi penuntun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai gaya 

hidup. Seperti film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita yang menampilkan tujuh karakter 

wanita yang berbeda satu sama lainnya, yang menjadi daya tariknya yaitu ada 

berbagai karakter wanita dengan konstruksi yang berbeda yang ditampilkan 

dalam film tersebut, dan alasan peneliti mengangkat tokoh Ratna karena tokoh 

tersebut yang memiliki konstruksi image paling berbeda dari yang lain, tokoh 

tersebut juga berhubungan erat dengan tokoh Rara yang tidak lain adalah 

adiknya sendiri. Selain itu peneliti sangat tertarik terhadap konstruksi  image 

perempuan yang dapat mempengaruhi masyarakat dengan menonton film 

tersebut. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran peneliti untuk mengangkat film 

ini sebagai bahan penelitiannya. 

Film tersebut banyak menampilkan ketidakadilan yang terjadi terhadap 

wanita sehingga sebuah tayangan menjadi korelasi positif antara film yang 

dipertontonkan dengan  masyarakat. Secara tidak langsung media telah 

mempengaruhi alam bawah sadar manusia dan mengaplikasikannya ke dalam 
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kehidupan sehari-hari.Dengan kondisi seperti ini masyarakat akan mengikuti 

gaya hidup bahkan perilaku yang ada pada media dan mengaplikasikannya 

dalam kehidupan nyata. 

Menurut Thosiko Kinoshita (Santoso 2011: 80-81),batasan seperti ini 

memiliki tujuh ciri antara lain, yang pertama adalah kecenderungan manusia 

untuk mengejar kesenangan dan kurang memikirkan tentang penundaan. 

Imbasnya, tujuan ideal pun menjadi terabaikan, kedua adalah adanya budaya 

narsisme, yakni kepuasan hidup menjadi tujuan utama sebagaimana sangat 

tampak pada merebaknya budaya konsumtif, ketiga, tampak adanya 

kecendrungan hasrat untuk memiliki, dan bukannya hasrat identifikasi. 

Perbedaan antara keduanya, jika hasrat memiliki bertumpu pada keinginan 

individu untuk mewujudkan apa yang diinginkannya maka hasrat identifikasi 

adalah keinginan individu untuk menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat 

atau negaranya. Ciri yang keempat, adanya kecenderungan untuk mengejar 

citra dengan gaya hidup, dan bukannya memikirkan tentang makna dan tujuan 

hidup. Kelima, adanya kecenderungan untuk berpikir pragmatis dan kurang 

memikirkan tentang masa depan, keenam, masyarakat cenderung memandang 

pada hasil pembangunan, bukannya pada prosesnya. Imbasnya, bentuk materi 

semisal jalan dan bangunan dianggap lebih penting dibandingakan dengan etos 

kerja. Ketujuh, kecenderungan individu untuk bersikap egois mementingkan 

kebutuhannya sendiri sehingga kurang memikirkan apayang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut pada kenyataanya kondisi 
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perfilman pada saat ini sangat memprihatinkan dan sangat merugikan 

khususnya bagi kaum perempuan. 

Perempuan direpresentasikan sebagai pelaku kekerasan, penekanan 

tertentu terkait silence perempuan, hubungan sosial antarperempuan yang 

divisualkan sebagai hubungan yang problematik, kriminalisasi hubungan-

hubungan emosional, dan disharmoni keluarga sebagai akibat dari masalah-

masalah perempuan, seluruh  representasi fiminitas tersebut, dengan demikian 

telah memperlihatkan adanya  sterotipe dan stigma tertentu berupa nilai 

ideologi misigonis yang sangat tidak mengutungkan perempuan 

(Santoso,2011). 

Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita,  image perempuan di konstruksikan 

sebagai perempuan yang tertindas oleh kaum lelaki dengan berbagai macam 

konflik salah satunya tokoh Ratna yang memiliki konflik disharmoni keluarga. 

Ia merupakan buruh pabrik yang susah memiliki keturunan, setelah usia 

perkawinan meraka beranjak lima tahun barulah ia bisa memberikan 

keturunan pada suaminya, namun penantian yang panjang serta pengorbanan 

sang istri untuk menantikan keturunan tidak sejalan karena sang suami yang 

ternayata sudah menikah lagi dan memiliki seorang anak. Disaat Ratna hamil 

tua barulah ia mengetahuinya dan disaat itu pula ia mengetahui bahwa sang 

adik yang masih duduk di kelas dua SMP dihamili oleh kekasihnya yang 

masih SMA. Betapa hancur hati Ratna ketika ia mengetahui semua itu. Inilah 

alasan penulis mengambil tokoh Ratna sebagai tokoh yang dianalisis dari 

ketujuh tokoh yang ada.  Berbicara mengenai tokoh yang ada dalam film pada 
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dasarnya semua memiliki masalah yang berbeda-beda dan menarik pula untuk 

di analisis namun karena tokoh Ratna yang lebih tegar dalam menghadapi 

masalahnya, oleh karena itu penulis ingin meneliti konstruksi perempuan 

tokoh Ratna  tersebut.  

Dalam hubungan ini, tidaklah mengherankan jika kemudian timbul suatu  

kenikmatan tersendiri di dalam aktivitas melihat maupun dilihat. Konsep 

seperti voyeuristic dipergunakan untuk menggambarakan tingkat kenikmatan 

memandang sesuatu, dengan kata lainvoyeuristic menggambarkan bagaimana 

memandang atau menonton merupakan bagian dari kenikamatan itu 

sendiri(Santoso, 2011:53). Film mampu melakukannya karena 

penggambarannya bersifat anthropomorphic, yaitu baik cerita maupaun lokasi 

syutingnya menampilakan “realitas” manusia.Kajian Mulvey menggambarkan 

bahwa pandangan yang ada di film cenderung mewakili cara laki-laki 

memandang, kenyataan inilah yang membuat perempuan pemikir berupaya 

untuk mengkaji konsep semisal feminitas dalam kaitannya dengan film, atau 

media pada umumnya (Santoso, 2011:53).  

Didalam narasi film, tokoh laki-laki digambarkan sebagai simbol yang 

aktif dan, sebaliknya, perempuan sebagai tokoh yang pasif.Film 

memperlihatkan bahwa keberadaan perempuan merupakan bagian dari 

penokohan laki-laki. Dengan kata lain, keberadaanya tidak dapat dipisahkan 

dari tokoh laki-laki. Dengan demikian, pemirsa dapat melihat tokoh 

perempuan sebagai objek yang erotik, suatu hal yang sesuai dengan keinginan 

laki-laki ketika menikamati sebuah tontonan. Oleh karena itu, tidak 
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mengherankan jika narasi film cenderung mengutamakan kualifikasi fisik 

yakni suatu kecenderungan yang timbul sebagai implikasi dari male gaze itu 

sendiri. Kecenderungan ini kemudian melahirkan suatu fetishistic scopophilia, 

yaitu proses identifikasi diri secara fisik dengan tokoh yang ada. Lebih jauh 

lagi, akibat yang ditimbulkan oleh kecenderungan ini adalah bermunculannya 

cerita-cerita yang mengandung voyeurism normatife (Santoso,2011:53-54). 

Artinya, pemirsa sanggup menikmati adegan menghukum, namun pada saat 

yang bersamaan juga mengampuni cerita yang menggambarkan pelanggaran 

norma-norma umum yang berlaku. Pada akhirnya, yang ditampilkan oleh 

cerita adalah apa yang dianggap normatife belaka, seperti yang cantik dan 

yang buruk rupa. Dengan demikian, film mampu menciptakan sebuah gaze 

(pandangan) yang sesuai dengan keinginan pemirsanya.Penjelasan tersebut 

memperlihatkan bagaimana perempuan di dalam film tidak dapat muncul 

sebagai dirinya sendiri, tetapi cenderung berkaitan erat dengan tokoh laki-laki. 

Selain itu yang menjadi dasar pemikiran menganalisis menggunakan 

kajian feminisme karena penulis ingin memberitahu bahwa perfilman 

sekarang sudah terlalu banyak yang mengambil tema perempuan sebagai 

objeknya, dan yang menjadi permasalahannya yaitu karakter atau konstruksi 

yang di tampilkan pada film sangat merugikan perempuan, banyak film yang 

mempertontokan perempuan yang di siksa oleh majikannya dan dijadikan 

budak, pada realitanya banyak perempuan yang mengalami cerita serupa ini 

dikarenakan konstruksi yang melekat pada diri perempuan yang diceritakan 

selalu lemah dan tidak berdaya, masyarakat menonton hal tersebut dan 
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mengapilaksikannya. Dan kaitannya di dalam pembelajaran sastra di 

SMAyaitu supaya sejak dini anak tidak melekatkan karakter bahwa 

perempuan hanya mahluk yang lemah dan tidak berdaya. Mereka bisa melihat 

sosok perempuan yang tegar, kuat, keibuan dan tidak lemah.Sehingga di 

dalam pembelajaran sastra tidak lagi merugikan kaum perempuan tersebut. 

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak 

melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata 

perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik kaum laki-laki 

dan terutama terhadap perempuan (Fakih,2008 : 12 ) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Ada dua rumusan masalah yang ditemukan pada konstruksi image 

perempuan dalam film khususnya dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita tokoh 

“Ratna” 

1. Bagaimanakah konstruksi image perempuan tokoh “Ratna” dalam film 7 

Hati 7 Cinta 7 Wanita? 

2. Bagaimanakah relevansi konstruksi image perempuan dalam film 7 Hati 7 

Cinta 7 Wanita terhadap pembelajaran sastra di SMA 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum untuk mengetahui konstruksi image 

perempuan dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, dan tujuan penelitian ini 

secara khususnya antara lain: 
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1. Mendeskripsikan konstruksi image perempuan tokoh “Ratna” dalam film 

7 Hati 7 Cinta 7 Wanita 

2. Mendeskripsikan relevansi konstruksi image perempuan dalam film 7 Hati 

7 Cinta 7 Wanita terhadap pembelajaran sastra di SMA 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Sebuah penelitian dilakukan harus memiliki manfaat, baik manfaat secara 

teoritis maupun praktis adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut : 

Manfaat penelitian secara teoritis : 

1. Meneliti film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita diharapkan dapat menambah 

wawasan yang lebih banyak tentang penelitian sastra khususnya dalam 

film dan diharapkan juga dapat lebih mengembangkan ilmu satra bagi 

peneliti selanjutnya. 

2. Selain menambah wawasan bagi pembaca, penelitian ini  juga bermanfaat 

untuk memotivasi peneliti selanjutnya supaya meniliti dengan lebih baik 

lagi.  

3. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah koleksi kajian pustaka 

peneliti selanjutya. 

Manfaat penelitian secara praktis : 

1. Memberikan pandangan bagi masyarakat tentang konstruksi perempuan 

dalam media industri. 

2. Memberikan gambaran pada guru agar dapat memilih karya sastra yang 

sesuai dengan tujuan pendidikan sebagai bahan mengajar di sekolah. 



8 
 

3. Memberikan pandangan kepada siswa dalam meneliti karya sastra media 

industri khususnya film. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang menyerupai 

penelitian sebelumnya dan dijadikan acuan untuk mengerjakan penelitian 

selanjutnya. Pada penelitian tentang kajian feminism ini telah banyak 

dilakukan tetapi harus digaris bawahi yang menjadi penelelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan objek (film), 

untuk mengetahui bagimana kosntruksi perempuan yang ada dalam film, jadi 

tidak sekedar meneliti unsur instrinsiknya. Penelitian ini melihat kosntruksi 

image yang ditampilkan yang ada dalam film, dilihat berdasarkan atas 

pandangan laki-laki dan pandangan perempuan itu sendri tentang dirinya, 

penelitian yang relevan diantaranya yaitu : 

Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Ariani 2011 dengan judul “Citra 

Perempuan dalam Novel Relung-relung Gelap Hati Sisi Karya Mira W”, 

penelitian ini membahas perempuan yang dibagi dalam tiga citra yaitu citra 

perempuan dalam aspek sosial, citra perempuan dalam aspek keluarga, dan 

citra perempuan dalam aspek tingkah laku. Penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan data dan metode analisis data.Berdasarkan analisis yang 

dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini lebih kepada unsur 

instrinstik novel bagaimana karakter setiap tokohnya dijabarkan, namun dalam 

penelitian ini disebut dengan citra. 
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Penelitian selanjutnya yaitu Juli Kartini 2011 dengan judul “Analisis 

Pragmatis dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy dan 

Hubungannya dalam Pembelajaran Apresiasi Sastra di SMA”, penelitian ini 

membahas nilai-nilai pragmatis gender dan hubungan pragmatis gender 

dengan pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini juga termasuk penelitian 

unsur-unsur instrinsik karena membahas watak tokoh yang ada dalam novel. 

Namun lebih pada proses pembentukan watak dan kepribadian yang baik yang 

berfungsi sebagai pengembangan wawasan anak didik tentang nilai pragmatis 

gender kekerasan terhadap perempuan, tentang nilai gender subordinasi dan 

tentang gender stereotip. 

Sejalan dengan dua penelitian di atas, penelitian yang serupa juga 

dilakukan oleh Yuli Ikayanti 2013 dengan judul “Ketidakadilan Jender Tokoh 

Keke pada Novel Kembang Jepun Karya Remy Sylado dan Implikasinya 

dengan Pembelajaran Sastra di SMA Kelas XI”, penelitian ini membahas 

tentang perjuangan seorang wanita dalam mengarungi pahitnya kehidupan. 

Dalam penelitian ini juga  membahas unsur instrinsik yang ada di dalam novel 

seperti alaur, tokoh, latar, penokohan dan kaitannya dengan feminism yaitu 

terjadi ketidakadilan pada tokoh yang ada di dalamnya.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zrurriyatun Thayyibah 

2006 dengan judul “Ketidakadilan Gender pada Penggunaan Diksi dalam 

Konstruksi Bahasa Pers Lombok Post”, penelitian ini membahas 

ketidakadilan dalam membahasakan perempuan dalam media cetak yang dapat 

merugikan perempuan tersebut. Penelitian ini sedikit berbeda dengan 
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penelitian sebelumnya. Kerena menggunakan objek media cetak namun 

persamaannya yaitu membahas ketidakadilan yang terjadi pada kaum 

perempuan. 

 

2.2.Landasan Teori 

2.2.1. Konstruksi Image Perempuan Dalam Film 

Konstruksi image perempuan atau bagimana susunan dan 

model perempuan di dalam film menurut Santoso, (2011) dapat dilihat 

dari dua sisi yaitu, pertama dari sisi masalah yang ada dalam film yaitu 

Problematika Perempuan,  karena masalah-masalah yang dihadapi 

perempuan merupakan hal yang kompleks dan sudah menjadi bagian 

dari perempuan itu sendiri, kedua dalam Feminitas Tontonan, 

maksudnya yaitu perempuan di dalam tontonan yang dapat dilihat dari 

dua pandangan (gaze) pandangan laki-laki (male gaze) dan pandangan 

perempuan (female gaze), jadi bagimana pandangan laki-laki terhadap 

perempuan dan bagimana pandangan perempuan terhadap dirinya 

sendiri. Dari dua sisi tersebut barulah kita bisa mendapati konstruksi 

perempuan seperti apa yang ada dalam film tersebut. 

 

a) Problematika Perempuan 

Problematika perempuan merupakan bagian dari konstruksi 

image perempuan, dan menurut Dorothy Smith yang 

mengembangkan pengalaman perempuan yang berbeda dari laki-
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laki untuk kemudian dimasukkannya ke dalam perspektif teoritis, 

dalam konteks ini gender dilihat sebagaai analisis yang 

mempengaruhi masyarakat (Santoso,2011:47). Pengaruh tersebut 

dapat dilihat dari bagaimana laki-laki dan perempuan ketika berada 

di dalam, misalnya satu institusi, serta bagaimana masyarakat 

mengaturnya. Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan memang 

berbeda dan memiliki posisi yang tidak setara. Sepertihalnya dalam 

film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, perempuan  memiliki perbedaan 

dengan lelaki dan tidak setara, hal ini terlihat dari perlakuan kasar 

lelaki dan perlakuan semena-mena yang dialami tokoh Ratna 

dalam menanti seorang bayi dan ternyata suaminya sudah menikah 

lagi bahkan sudah memiliki seorang anak. Bahkan disaat Ratna 

hamil tua ia terpaksa tetap harus bekerja karena suaminya yang 

tidak memberikan nafkah terhadapnya. 

Menurut Santoso, perempuan memahami dunia sosial 

sebagai sebuah bifurcation of consciousness atau kesadaran yang 

mendua, kesadaran yang mendua tersebut terjadi karena ada 

kehidupan dimana body dan space (tubuh dan ruang) yang 

diperankan oleh laki-laki dan perempuan ternyata berbeda(Santoso, 

2011:48). Dalam aktivitas akademis, laki-laki berkutat dengan 

masalah abstrak yang lebih sering berada pada posisi menjaga jarak 

dengan sumber pengetahuannya (berjarak dengan tubuhnya). 

Dibandingkan perempuan, laki-laki juga lebih mudah menjaga 
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jarak dengan kegiatan sehari-hari.Tubuh dan ruang merupakan 

kondisi yang kondusif bagi perempuan. Kehidupan keseharian 

perempuan merupakan ranah di mana hal yang abstrak dan yang 

konkret menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan bahkan 

didalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita juga mengalami hal serupa, 

seperti halnya tokoh Ratna terebut. Ia sebagai perempuan yang 

sering melakukan kegiatan sehari-hari dirumah, dan Marwan 

suaminya memanfaatkan hal tersebut untuk menjadikan alasan agar 

menjaga jarak denga Ratna sehingga Ratna tidak mengetahui 

suaminya telah menikah dan memiliki anak. 

Kajian feminism mencoba masuk ke dalam perbedaan arus 

utama, apapun jenis disiplinnya, merupakan  salah satu implikasi 

dari pertumbuhan feminism sebagai sebuah perspektif. Pertama, 

mengkaji hubungan sosioal yang mempengaruhi pengalaman dan 

membentuk masyarakat, kedua, sebagai alat untuk memahami 

proses pembentukan masyarakat, ketiga, sosiologi alternatife 

dengan label feminsist sociology ini adalah pandangan standpoint 

yang memepersoalkan dunia keseharian, yakni untuk 

memperlihatkan bahwa pengetahuan tidak dapat dipisahkan 

(Santoso, 2011:49-50). Kondisi seperti itulah yang mendorong 

dinamika pembahasan tentang perempuan yang di konstruksikan 

dalam film, dengan mencoba memberitahukan kepada masyarakat 
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tentang keadaan konstruksi  image film yang ada khususnya dalam 

film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita.  

b) Feminitas dalam Tontonan 

Feminitas dalam tontonan sebenarnya adalah representasi dari 

bagaimana laki-laki melihat perempuan seperti yang diinginkannya. 

Bagi penonton, representasi perempuan seperti suatu gambaran ideal 

dimana setiap perempuan dapat menirunya(Santoso, 2011:50-51). 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebuah 

tontonan dapat ditiru oleh orang yang menontonya. Sehingga 

tontonan tentang perempuan akan menjadi korelasi yang positif 

apabila diimbangi dengan penyajian yang positif pula. Contohnya 

saja dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita ini yang secara keseluruhan 

mempertontonkan sisi lain dari kehidupan perempuan yang 

mengalami kehidupan yang buruk, terutama tokoh Ratna yang 

ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah hamil tua dan 

ternyata suami berselingkuh ditambah lagi dengan beban hidupnya 

yang harus menerima bahwa sang adik Rara yang masih kecil 

mengandung anak diluar pernikahan. Adapun feminitas dalam 

tontonan salah satunya yaitu Feminitas dan Male Gaze. 

Feminitas ini diawali dengan alasan dari perspektif 

perempuan yang mempermasalahkan film adalah male gaze.Pendapat 

ini dikemukakan oleh Laura Mulvey yang menggunakan pendekatan 

psikoanalisis untuk memperlihatkan bahwa :“cara yang dipergunakan 
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film untuk merefleksikan, mengungkapkan, bahkan cara mereka 

‘mempermainkan’ interpretasi perbedaan seksual yang sudah mapan, 

yakni bentuk interpretasi yang mengendalikan image dan cara-cara 

erotis dalam memperhatikan dan menonton” (Santoso, 2011:51). 

Pandangan diatas menunjukkan bagimana laki-laki memformulasikan 

feminitas, perempuan selalu merasa tidak sempurna dan ingin 

mengikis ketidaksempurnaan tersebut melalui gambaran laki-laki 

tentang dirinya.Selain itu, perempuan membesarkan anaknya melalui 

gambaran tentang ketidaksempurnaan itu. Tegasnya, apa yang disebut 

dengan sosialisasi adalah berkaitan dengan bagimana laki-laki 

memandang dunia ini. “Perempuan berfungsi sebagai penanda bagi 

laki-laki di dalam budaya patrikal yang dikelilingi oleh aturan-aturan 

simbolik yang menentukan yakni imagi yang menekankan posisi bisu 

perempuan yang mengikatnya lebih sebagai pembawa makna, dan 

bukan pembuat makna” (Santoso, 2011:51). Dengan demikian, 

representasi perempuan merupakan satu unsur yang bisa diamati 

dalam nilai-nilai patrikal yang digambarkan dalam film. 

Penjelasan diatas memperlihatkan bahwa film merupakan teks 

tentang bagaimana patrikal mengejawantahkan aturan, sekaligus 

menggambarkan sesuai dengan formulasi yang dikehendaki.Film 

mampu memeperlihatkan kenikmatan melihat maupun dilihat, film 

juga mampu melakukannya karena penggambarannya bersifat 

anthropomorphic, yaitu baik cerita maupaun lokasi syutingnya 
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menampilakan “realitas” manusia. Kajian Mulvey menggambarkan 

bahwa pandangan yang ada di film cenderung mewakili cara laki-laki 

memandang. Kenyataan inilah yang membuat perempuan pemikir 

berupaya untuk mengkaji konsep semisal feminitas dalam kaitannya 

dengan film, atau media pada umumnya (Santoso,2011:53).  

Didalam narasi film, tokoh laki-laki digambarkan sebagai 

simbol yang aktif dan, sebaliknya, perempuan sebagai tokoh yang 

pasif. Film memperlihatkan bahwa keberadaan perempuan 

merupakan bagian dari penokohan laki-laki. Dengan kata lain, 

keberadaanya tidak dapat dipisahkan dari tokoh laki-laki. Dengan 

demikian, pemirsa dapat melihat tokoh perempuan sebagai objek 

yang erotik, suatu hal yang sesuai dengan keinginan laki-laki ketika 

menikamati sebuah tontonan. Oleh karena itu, tidak mengherankan 

jika narasi film cenderung mengutamakan kualifikasi fisik yakni 

suatu kecenderungan yang timbul sebagai implikasi dari male gaze 

itu sendiri. Kecenderungan ini kemudian melahirkan suatu fetishistic 

scopophilia, yaitu proses identifikasi diri secara fisik dengan tokoh 

yang ada. Lebih jauh lagi, akibat yang ditimbulkan oleh 

kecenderungan ini adalah bermunculannya cerita-cerita yang 

mengandung voyeurism normative. Artinya, pemirsa sanggup 

menikmati adegan menghukum, namun pada saat yang bersamaan 

juga mengampuni cerita yang menggambarkan pelanggaran norma-

norma umum yang berlaku. Pada akhirnya, yang ditampilkan oleh 
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cerita adalah apa yang diaggap normatif belaka, seperti yang cantik 

dan yang buruk rupa. Dengan demikian, baik melalui fetishistic 

scopohilia maupun narasi, film mampu menciptakan sebuah gaze 

(pandangan) yang sesuai dengan keinginan pemirsanya 

(Santoso,2011:53-54).  

Penjelasan tersebut memperlihatkan perempuan dalam film 

tidak dapat muncul sebagai dirinya sendiri, tetapi cenderung 

berkaitan erat dengan tokoh laki-laki. Tseëlondalam Santoso, (2011) 

menunjukna bahwa konsep feminitas adalah in essential social 

construction.Tseëlon menggambarkan perbedaan konstruksi 

perempuan berdasarkan pada gaze laki-laki dan perempuan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2.1 

Konstruksi Image Perempuan 

No Male Gaze Female Gaze 

1. Undimensional Complex 

2. Posing for male audience; 

aware of audience 

Self absorbed; not-self 

conscious; oblivious to 

audience 

3. Glamourised, Idealised, 

Timeless 

Variable; both beautiful and 

plain, changing and aging, 

contextualised  

4. Accessible Unavailable 

5. Primarily and object of 

desire  

A range of role 
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6. Define by, through, for men Independent existence 

beyond and outside male 

discource 

7. Pleasure in being sexual 

object  

Pleasure in sexuality and 

auotoeroticsm 

 

 

Konstruksi Image Perempuan (Terjemahan) 

No Pandangan Laki-laki Pandangan Perempuan 

1. Satu dimensi Kompleks  

2. Bertindak berlebihan jika 

ada lelaki : menjaga sikap 

(peduli terhadap pandangan 

orang sekitar) 

Senang memendam perasaan 

sendiri dan sering tidak sadar 

dalam bertindak terhadap 

keadaan sekitar 

3. Suka bermewah-mewah, 

idealis, tanpa perhitungan 

waktu 

Varibel : cantik dan murni, 

berubah dan menua, sesuai 

konteks 

4. Pasif  Aktif  

5. Semata-mata sebagai objek 

pemuasan nafsu 

Pandai bersandiwara  

6. Di ciptakan untuk laki-laki Keberadaannnya independen 

dibawah dan diluar 

pembicaraan laki-laki 

7. Hanya menjadi objek 

seksual 

Senang / menyukai 

seksualitas dan 

autoerotism(terlihat erotis) 
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Tabel 2.3 

Modes of Pleasure 

No Male Gaze Female Gaze 

1. Objectifyng, fetishing Narcistics identification 

2. Voyeuristics pleasure at a 

distance 

Pleasure in closeness 

 

Bentuk Kesenangan (Terjemahan) 

No Pandangan Laki-laki Pandangan Perempuan 

1. Pengobjektifan, 

mengkramatkan  

Identifikasi narsisme 

(mencintai diri sendiri) 

2. Senang  mengembara pada 

saat jauh (tidak setia) 

Senang pada saat dekat 

 

       Diambil dari Tseëlon (1995:68)  

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pandangan laki-laki terhadap 

perempuan tidaklah lain bahwa perempuan diciptakan memang 

untuk laki-laki, dan semata-mata sebagai objek perangsang nafsu 

saja, bahkan menurut pandangan laki-laki perempuan tidak 

memiliki perhitungan waktu dan suka bermewah-mewah. Hal ini 

sangat jelas tergambar didalam kisah yang ada dalam film, yang 

secara tidak langsung membentuk image perempuan  itu sendiri. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tseëlon (Santoso, 2011:57)  

dalam tabel perempuan tetap memiliki pilihan dan resistansi 

terhadap pandangan yang monolitik karena setiap permpuan juga 

memiliki perbedaannya  masing-masing. Telepas dari pro dan 

kontra diseputar penggunaan pendekatan gaze, Tseëlon 
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menekankan bahwa proses dialektik dari apa yang tampak dan 

tidak (visible dan invisibility) yang melahirkan sebuah representasi 

merupakan proses yang penting(Santoso, 2011:57). Tabel Tseëlon 

diatas juga dapat dijadikan perangkat untuk melihat apakah 

penggambaran didalam film tetap menekankan cara pandang laki-

laki, ataukah sudah mulai sensitif terhadap cara pandang 

perempuan. 

2.2.2. Film 

a) Definisi Film 

Film, sinema, movie atau gambar bergerak (dalam Bahasa 

Inggrisdisebut montion picture) adalah serangkaian gambar-

gambar yang diproyeksikan pada sebuah layar agar tercipta 

(tipuan) gerak yang hidup, gambar bergerak movie, film atau 

sinema adalah salah satu bentuk hiburan yang popular, yang 

menjadikan manusia melarutkan diri mereka dalam dunia imajinasi 

untuk waktu tertentu (Masbadar, 2008).Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam dua pengertian. Yang 

pertama, film merupakan sebuah selaput tipis berbahan 

seluloidyang digunakan untuk menyimpan gambar negatif dari 

sebuah objek. Yang kedua, film diartikan sebagai lakon atau 

gambar hidup (KBBI 2001:307 ). Meski demikian, film juga 

mengajarkan manusia tentang sejarah, ilmu pengetahuan, tingkah 

laku manusia dan berbagai macam hal lainnya. Beberapa film 
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mengkombinasikan hiburan dan pendidikan, agar proses belajar 

menjadi lebih mudah dan nyaman. Dalam semua bentuknya, 

sinema adalah sebuah seni yang indah sebagaimana bisnis, dan 

para pembuatnya akan memperoleh kebanggaan tinggi tersendiri 

akan hasil kreasi mereka. 

b) Jenis-Jenis Film 

Film merupakan lakon yang menceritakan suatu kisah yang 

diperankan oleh beberapa orang dengan memiliki aspek-aspek 

sastra, yang disimpan dalam media yang diputar lalu dapat ditonton  

kembali oleh orang sebagai gambaran kehidupan. Ada tiga jenis 

film, salah satunya menurut Javandalasta( 2011:2 ) film dapat 

dikatagorikan dalam tiga jenis yaitu: 

1) Film Dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film 

pertama karya Lumiere bersaudara yang berkisah tentang 

perjalanan yang dibuat sekitar tahun 1890. Film dokumenter 

merupakan cara kreatif mempresentasikan realitas.  Film 

dokumenter menyajikan realita melalui berbagai cara dan 

dibuat untuk berbagai tujuan. Film dokumenter tak pernah 

lepas dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan dan 

propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. Film 

dokumenter tetap berpijak pada hal-hal senyata mungkin. 

Biasanya film dokumenter dibuat tanpa adanya sutradra atau 

orang yang mengarahkan, film jenis ini umumnya digunakan 
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sebagai pengumpulan atau penyimpanan baik berupa gambar 

atau bahahan refrensi yang lain dan diperuntukan untuk pribadi. 

Seiring dengan perkembangan zaman film dokumnter mulai 

diputar dan muncul di masyarakat dengan pesatnya permintaan 

dari konsumen atau penikamt film. 

2) Film Cerita Pendek adalah sebuah karya film cerita fiksi yang 

berdurasi kurang dari 60 menit. Di banyak negara seperti 

Jerman, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat, film pendek 

dijadikan semacam laboratorium eksperimen dan batu loncatan 

bagi para film maker untuk memproduksi film panjang. Film 

jenis ini di Indonesia sendiri masih cukup jarang ada sehingga 

orang cenderung tahu kalau film yang di putar di bioskop 

merupakan film cerita pendek, dan pada kenyataannya bukan 

melainkan film panjang seperti dibawah ini. 

3) Film Panjang adalah film cerita fiksi yang berdurasi lebih dari 

60 menit. Umumnya berkisar antara 90-100 menit. Film yang 

diputar d bioskop umumnya termasuk dalam katagori ini. Film 

jenis ini adalah film yang paling sering dan sudah ada sejak 

lama di Indonesia, film jenis ini umumnya berada di kota-kota 

besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dll. Dan biasanya 

di pulau-pulau kecil film jenis ini beredar dengan kaset atau 

bahkan file yang dapat diakses melalui internet.  
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c) Film Sebagai Karya Sastra 

Film juga merupakan karya sastra yang terdiri atas aspek 

sastra dan aspek pementasan. Aspek sastra dalam film berupa 

skenario. Unsur instrinsik film terdiri dari tema, amanat/pesan, 

plot/alur, perwatakan/karakterisasi, konflik, dialog, tata artistik 

(make up, lighting, busana, properti, tata panggung, aktor, 

sutradara, busana, tata suara, penonton), casting (penentuan peran), 

dan akting (peragaan gerak para pemain) (Agustin, Mulyani dan 

Sulistiono, 1999:93). Jadi film merupakan lakon yang 

menceritakan suatu kisah yang diperankan oleh beberapa orang 

dengan memiliki aspek-aspek sastra, yang disimpan dalam media 

yan diputar lalu dapat ditonton  kembali oleh orang sebagai 

gambaran kehidupan. Film bahkan dimasukkan ke dalam bagian 

dari kebudayaan berlangsung pada tahun 1951 di Bandung 

(Supardi 2011dalam Yuliatain 2012). 

Pada dasarnya film memiliki kesamaan dengan karya 

sastra.Sama halnya dengan karya sastra, film juga memunculkan 

sifat multitafsir dalam setiap adegannya.Terdapat empat unsur 

sastra dalam film yaitu sastra sebagai ide, sastra sebagai (teks) 

dialog, sastra sebagai teks (deskripsi) skenario dan sastra sebagai 

sumber (Simbolon 2009 dalam Yuliatin 2012). 
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Karya sastra bisa menjadi sebuah ide untuk lahirnya sebuah 

karya film, artinya sebuah film lahir dari adaptasi karya sastra, 

dalam film terdapat unsur-unsur instriksiknya juga seperti yang ada 

dalam novel, unsur-unsur tersebut telah dijelaskan pada bagian 

film diatas. 

d) Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita 

Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita bercerita tentang Kartini yang 

diperankan oleh Jajang C. Noer, seorang wanita berumur 45 tahun 

yang berprofesi sebagai dokter kandungan.Kartini sendiri belum 

menikah karena pengalaman masa lalunya yang membuatnya ragu 

untuk menikah.Sebagai seorang dokter kandungan, Kartini 

menghadapi berbagai macam pasien dengan latar belakang yang 

berbeda. Bahkan terkadang Kartini mengetahui dan menjadi tempat 

mengeluarkan keluh kesah wanita-wanita yang menjadi pasiennya. 

Ada 6 wanita yang menjadi pasien Kartini dan film ini 

menceritakan latar belakang masalah masing-masing secara 

flashback dan dinarasikan sendiri oleh Kartini. Wanita pertama 

adalah Ningsih diperankan oleh Patty Sandya yang mengharapkan 

kehadiran seorang anak laki-laki yang kuat dan berpendirian tidak 

seperti suaminya selama ini yang lemah dan tak berpendirian, 

dibalik itu ternyata suaminya juga merupakan suami dari 

Lastriyang ada dalam tokoh film tersebut, Ningsih yang 

merupakan wanita karier dan pekerja keras sering mentelantarkan 
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suaminya dan berbuat semena-mena terhadap suaminya tersebut, 

oleh karena itu suamniya Hadi menikah lagi dengan Lastri dan 

sangat menyayangi Lastri daripada Ningsih. Wanita kedua adalah 

Yanti  yang diperankan Happy Salma yang bekerja sebagai penjaja 

seks. Yanti ditemani oleh Bambang  yang diperankan Rangga 

Djoned yang menjadi anjelo-nya (antar jemput lonte). Yanti sendiri 

bermasalah dengan kanker rahimnya yang membuatnya putus 

harapan untuk hidup, namun dibalik itu Bambang sebenarnya ingin 

membantunya agar ia terbebas dari penyakitnya tersebut. Selain itu 

Bambang juga ingin menjadi suami Yanti agar ia berhenti bekerja 

sebagai penjaja seks.Wanita ketiga adalah Rara diperankan Tamara 

Tyasmara yang masih berumur 14 tahun. Rara masih duduk di 

bangku kelas 2 SMP dan kini ia hamil akibat perbuatannya dengan 

Acin diperankan oleh Albert Halim.Selain itu Rara juga adik 

kandung dari tokoh Ratna yng mengalami hal serupa dengan Rara. 

Wanita keempat adalah Lastri diperankan Tizza Radia yang 

sampai saat ini belum hamil, tapi Lastri memiliki Hadi yang 

diperankan oleh Verdi Solaiman, suaminya yang sangat setia. 

Seperti yang sudah di jelaskan d awal, Hadi levih memilih untuk 

bersama Lastri karena ia pintar memasak dan memanjakan Hadi. 

Wanita kelima adalah Lili oleh Olga Lidya, wanita hamil satu ini 

selalu mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya namun Lili 

selalu menyangkal suaminya melakukan ini dengan sengaja, 
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hingga akhirnya Lilipun meninggal akibat perbuatan suaminya 

tersebut, lili juga memiliki seorang adik yang tidak lain adalah 

lelaki yang telah menghamili tokoh Rara. Wanita keenam adalah 

Ratna diperankan Intan Kieflie, seorang wanita yang bekerja keras 

demi mendapatkan uang untuk kelahiran anaknya nanti.Ratna 

memiliki Marwan diperankan oleh Achmad Zaki sebagai suaminya 

yang seringkali pulang larut karena harus lembur dengan. Dibalik 

itu semua ternyata ia sudah menikah lagi dan sudah memiliki 

seorang anak, oleh karena itu Ratna meninggalkan Marwan dan 

memilih untuk hidup berdua dengan adiknya yaitu Rara.  

2.2.3. Pembelajaran Sastra Di SMA 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun, meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran 

(Aqib, 2002:41-42). Sejalan dengan pernyataan diatas bahwa untuk 

mencapai sebuah pembelajaran yang signifikan harus dengan 

kombinasi yang komplit, film merupakan kombinasi yang komplit 

untuk diajarkan pada anak, film selain memiliki unsur-unsur sastra 

juga memiliki naskah dan skenario, sehingga mereka tidak berhayal 

dengan naskah-naskah drama, atau cerita dan novel tetapi dengan 

media film mereka dapat secara langsung melihat dan merasakan 

pembelajarn sastra yang hidup dan menarik. Pembelajaran ini tidak 
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hanyak mengandalkan indra penglihatan saja tetapi memfungsikan 

melalui lima indra. 

Pembelajaran berlangsung memalui lima alat indra kita yaitu: 

penglihatan (visual) melihat kejadian sesuatu peristiwa. Pendengaran 

(auditory) mendengar sesuatu bunyi.Pembauan (olfactory) bau 

makanan membuat kita merasa lapar.Rasa atau pencecap (taste) lidah 

kita merasa dan dapat membedakan antara asin dan masam.Sentuhan 

(tactile) kulit kita merasa sentuhan dan dapat membedakan antara 

permukaan licin dan permukaan kasar(Asrori, 2008: 6). Dalam proses 

pembelajaran tidak hanya melibatkan penguasaan fakta atau konsep 

sesuatu bidang ilmu saja, tetapi juga melibatkan perasaan-perasaan 

yang berkaitan dengan emosi, kasih sayang, benci, hasrat dengki dan 

kerohanian. Pembelajaran merupakan suatu proses perubahan tingkah 

laku yang diperoleh melalui pengalaman individu yang bersangkutan . 

a) Hakikat Pembelajaran 

1) Pendidikan menitikberatkan pada pembentukan dan pengembangan 

kepribadian. Latihan menitikberatkan pada pembentukan 

keterampilan, sedangkan pengajaran merupakan proses pengajaran 

yang terarah pada tujuan yang direncanakan. Teknologi pendidikan 

menitikberatkan pada aplikasi kreatif ilmu pengetahuan dalam 

bidang pendidikan. 

2) Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun, meliputi 

unsur-unsur manusiawi, materiel, fasilitas, perlengkapan, dan 
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prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

3) Berdasarkan teori belajar, ada lima pengertian pengajaran, yaitu: 

(a) Pengajaran ialah upaya menyampaikan pengetahuan kepada 

peserta didik/siswa di sekolah. 

(b) Pengajaran adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi 

muda melalui lembaga pendididkan sekolah. 

(c) Pembelajaran adalah upaya mengorganisasi lingkungan untuk 

menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. 

(d) Pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk 

menjadi warga masyarakat yang baik. 

(e) Pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa menghadapi 

kehidupan masyarakat sehari-hari. 

4) Suatu sistem pembelajaran memiliki tiga ciri utama, yaitu memiliki 

rencana khusus, kesalingtergantungan antara unsur-unsurnya, dan 

tujuan yang hendak dicapai. 

5) Unsur minimal dalam sistem pembelajaran adalah siswa, tujuan, 

prosedur, sedangkan fungsi guru dapat dialihkan kepada media 

pengganti. Unsur dinamis pembelajaran pada diri guru terdiri dari 

motivasi membelajarkan siswa. Unsur pembelajaran konkruen 

dengan unsur belajar yang meliputi motivasi belajar, sumber bahan 

belajar, alat bantu belajar, suasana belajar, dan subjek yang belajar 

(Aqib, 2002:41-42). 
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(a) Tujuan pembelajaran sastra secara umum yaitu untuk 

tercapainya kemamapuan siswa dalam mengapresiasi sastra. 

Evaluasi pembelajaran sastra Moody dalam Isnaini (2011:23) 

membedakan penelitian berdasarkan empat katagori. Katagori 

tersebut terdiri atas tingkatan-tingkatan yaitu : 

1) Tes kesadaran tingkat informasi tujuannya untuk 

mengungkapkan kemampuan siswa dalam mengungkapkan 

hal-hal penting yang terdapat dalam karya sastra. 

2) Tes sastra tingkat konsep, berkaitan dengan persepsi 

tentang bagaimana data-data atau unsur-unsur karya sastra 

itu diorganisasikan. 

3) Tes kesadaran tingkat perspekstif yang berkaitan dengan 

sebuah karya sastra menurut perspektif sendiri. 

4) Tes kesadaran tingkat apresiasi, kegiatan ini berada diantara 

masalah bahasa sastra dengan linguistik. 

Penelitian ini membuat beberapa pokok bahasan kesustraan 

yang dijabarkan dalam KTSP khususnya untuk kelas XI yang 

berkaitan dengan pembelajaran unsure intrinsic dan ekstrinsik 

karya sastra sebagai berikut : 

KD 5.1   Mengidentifikasi peristiwa pelaku dan perwatakan, 

dialog, dan konflik pada pementasan drama 

Deskripsi bahan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar 

tersebut berupa penggalan beberapa scene dalam film 7 hati 7 cinta 7 
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wanita.Penggalan scene tersebut akan didiskusikan dan dianalisis oleh 

siswa kemudian siswa menjelaskan unsur instrinsik dan ekstrinsik 

yang terdapat dalam cerita tersebut yang didasarkan pada tes 

kesustraan tingkat informasi, konsep, perspektif, dan apresiasi 

(Moody dalam Isnaini 2011:26). 
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BAB III 

METODE PENELTITIAN 

 

Pada bab ini akan membahas metode penelitian yang fungsinya untuk 

mempermudah peneliti meneniliti penelitiannya.  

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian adalah suatu proses, dipadukannya antara komponen 

manusia sebagai subjek peneliti, objek penelitian, instrumen penelitian yang 

menyertainya, dan lokasi (alamiah) penelitian. Proses penelitian ini bersifat 

kualitatif.  Menurut Denzin dan Linchon (1994:12, dalam Ratna, 2010:93), 

ada lima tahapan yaitu, a) tahapan penetapan peneliti sebagai subjek 

multikultural, dengan etika dan politik penelitian, b) penetapan paradigma 

dan sudut pandang interpretative, c) penetapan strategi penelitian, d) 

penetapan metode pengumpulan data dan analisis data secara empiris, e) 

penetapan cara-cara menginterpretasikan dan menyajikan hasil penelitian.  

Penelitian yang akan di lakukan ini tidak membutuhkan angka-angka 

untuk membuktikannya, namun berupa kata-kata yang di peroleh melalui 

observasi terhadap dokumen yaitu film. Berdasarkan penjelasan diatas, 

Bogdan dan Briklen (1992:29-32, dalam Ratna, 2010:93-94) memberikan 

lima ciri metode penelitian kualitatif sebagai berikut : a) Setting penelitian 

yang bersifat alamiah, sebagai sumber data langsung, b) penelitian bersifat 

deskriptif, data berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. Data 

diperoleh melalui wawancara, penelitian lapangan, foto, dokumen pribadi, 
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catatan harian, dokumen resmi, dan teks lainnya, seperti karya sastra, c) lebih 

mengutamakan proses daripada hasil atau keluaran, d) makna merupakan 

tujuan utama, e) penelitian cenderung bersifat induktif. Oleh karena itu 

penelitian ini bersifat kualitatif. Karena dalam meneliti film 7 Hati 7 Cinta 7 

Wanita melihat gambar, tema, alur, setting, dialog, tokoh, penokohan yang 

diuraikan dengan menggunakan kata-kata dan kalimat sehingga 

menjadikannya bukti-bukti kosntruksi perempuan pada film tersebut. 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data  

Data adalah hal-hal yang diketahui atau diakui, baik berupa 

fakta atau informasi (Djojosuroto, 2010: 17), menurut KBBI 2010 data 

adalah keterangan yang benar dan nyata dapat dijadikan dasar kajian 

dalam penelitian, berdasarkan pengertian tersebut penelitian ini tidak 

dapat memberikan keterangan benar dan pasti dengan menggunakan 

angka melainkan dengan teks. Data penelitian yang dijadikan sebagai 

data formal adalah kata-kata, kalimat, dan wacana (Ratna, 2010: 47).   

Berdasarkan pemaparan tersebut, wujud data penelitian yang 

akan diperoleh penelitian ini berupa perilaku, profesi, sifat, 

problematika perempuan yang dialami dan komunikasi bahasa tubuh 

tokoh “Ratna” dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, yang ditulis dalam 

bentuk teks sebagai hasil dari penelitian ini. 
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3.2.2 Sumber Data 

(Ratna,dalam Linda 2014:23)  mengemukakan bahwa sumber 

data dalam penelitian berupa naskah. Sumber data di bagi menjadi dua 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2013: 

225).  

a. Sumber data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

objeknya (Djojosuroto, 2010: 18). Sumber data primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono 2013:225), sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah film 7 Hati 7 

Cinta 7 Wanita berikut rincian data dan sumber data yang 

di peroleh :  

Judul  : 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita 

Produser : Intan Kieflie 

Sutradara : Robby Ertanto Soediskam 

Penulis : Robby Ertanato Soediskam 

Pemeran : Jajang C Noer, Marcella Zalianty, Olga 

Lyda, Hengky  Solaiman, Tamara Tyasmara, Happy 

Salma, Rangga Djoned, Tegar Satria, Verdi Solaiman, 

Bombom Gumbira, Achmad Zaki. Intan Kiefle  

Tanggal edar  :  Rabu, 18 Mei 2011 
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b. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang memperolehnya dari 

sumber lain (lisan maupun tulisan) dan tidak langsung 

dari objeknya (Djojosuroto 2010: 18). Sumber data 

sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder 

dalam penelitian ini data-data yang bersumber dari buku-

buku acuan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang menjadi objek penelitian. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Menurut Sugiono (2013,225) bila dilihat dari sumber datanya, maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder, 

sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu tokoh Ratna dalam film dan tidak 

menggunakan sumber sekunder. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu menggunakan studi 

kepustakaan dengan menelaah dan memahami sumber tertulis yang tersaji 

dalam bentuk data. Sumber tertulis yang dimaksudkan adalah film 7 Hati 7 

Cinta 7 Wanita sebagai objek penelitiannya. Tehnik pencatatan dilakukan 

dengan mencatat setiap hal penting yang diperoleh saat melakukan penelitian. 
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Proses pengambilan data tidak berlangsung sekali saja tetapi akan terjadi 

pengulangan pengambilan data (Siswantoro 2005:68 dalam Yuliatin 2012). 

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Menonton dan mendengarkan film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita  

2. Mengambil data yang berkaitan dengan masalah yang di alami tokoh 

Ratna dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita.  

3. Menyeleksi atau memilih kembali data yang terkumpul. Proses ini 

dilakukan dengan memadukan data dengan teori yang digunakan. 

 

Tabel 3.1 

Intsrumen Pengumpulan Data 

No Nama 
Aspek Pengamatan 

TA A AB 

1. Perilaku   Ѵ  

2. Profesi  Ѵ  

3. Masalah   Ѵ 

4. Komunikasi Bahasa Tubuh   Ѵ 

Keterangan : 

TA  = Tidak Ada 

A  = Ada 

AB  = Ada Banyak 
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3.4 Metode Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan data yang diperoleh 

dalam bentuk verbal atau kata, maka metode analsis data yang digunakan 

adalah metode kualitatif deskriptif. Prosedur analisis data dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menganalsis data yang telah diklasifikasikan sebelumnya. 

2. Interpretasi. 

3. Menganalisis hubungannya dengan pembelajaran sastra di SMA. 

4. Dan yang terakhir yaitu menyimpulakn hasil yang disesuaikan dengan 

analisis data secara keseluruhan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAAN 

 

Pada bab ini akan dibahas semua rumusan masalah yang ada secara detail 

penggambaran konstruksi image perempuan dalam film yang terdiri dari beberapa 

aspek dan akan di deskripsikan. 

4.1. Konstruksi Image Perempuan Tokoh “Ratna” Dalam Film 7 Hati 7 

Cinta 7 Wanita 

Konstruksi image perempuan dalam film berdasarkan teori dapat 

dilihat dari beberapa aspek, aspek-aspek tersebut akan membentuk 

konstruksi perempuan dalam film lebih berdasarkan pandangan laki-laki 

tentang perempuan atau berdasarkan pandangan perempuan tentang dirinya. 

Aspek-aspek tersebut terdiri dari: profesi, perilaku tokoh, sifat tokoh, 

masalah yang dialami dan komunikasi bahasa tubuh tokoh Ratna didalam 

film tersebut. Sebelum membahas dan mendeskripsikannya, berikut 

merupakan data-data yang ada dalam film: 

Tabel 4.1 Data 

Data Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita 

No Aspek Data Dalam Film 

1. Profesi - Sebagai Ibu Rumah Tangga 

- Sebagai Buruh Pabrik 

2. Perilaku - Baik  

3. Sifat  - Penyabar 

- Pekerja Keras 
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- Tegar 

 

4. Problematika 

Perempuan yang dialami 

- Susah memiliki anak 

- Kekurangan ekonomi 

- Suami menikah lagi 

- Mempunyai adik yang masih 

SMP dan hamil diluar nikah 

5. Komunikasi bahasa 

tubuh 

- Gembira  

- Bersemangat  

- Memendam perasaan  

- Kecewa 

- Marah  

 

4.2. Analisis Data 

4.2.1. Profesi 

Pekerjaan merupakan salah satu aspek yang bisa dijadikan 

untuk melihat konstruksi image perempuan dalam film. Berdasarkan  

yang diungkap oleh Sugihastuti 2012: 56  “Pada pembagian sektor 

privat dan publik, perempuan biasanya ditugasi untuk memenuhi 

kebutuhan harian setiap orang seperti (sandang, pangan, kebersihan, 

pemeliharaan anak) dan merawat semuanya (orang-orang dan tempat 

tinggal)”. Dalam kisah yang dialami tokoh Ratna pekerjaan yang ia 

kerjakan tidak jauh-jauh dari sektor privat dan publik yang diungkap 

oleh Sugihastusi tersebut. Selain itu Sugihastuti 2012:56 juga 

menjelaskan “pekerjaan perempaun tradisional berkutat pada bidang 

jasa yang tidak jauh-jauh dari peran sebagai pengasuh, pelayan, dan 



39 
 

pendukung seperti guru bagi anak-anak, perawat, sekretaris dan 

pramugari”, begitu pula dengan Ratna yang berkutat dalam bidang 

jasa. Pada dasarnya pekerjaan seorang perempuan memang tidak 

jauh dari penggambaran oleh Sugihastuti tersebut, namun banyak 

perempuan yang sudah mengerjakan pekerjaan diluar ranahnya, 

seperti halnya dengan Ratna yang bekerja siang dan malam demi 

menghidupi keluarganya calon bayinya serta adiknya. Pekerjaan 

yang dilakukan oleh tokoh Ratna sebagai berikut:  

a. Sebagai ibu rumah tangga 

Pekerjaan pertama yang dijalani Ratna yaitu sebagai ibu 

rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga Ratna menjalani hari-

harinya seperti biasa memasak, membersihkan, dan melakukan 

tugasnya sebagai istri dan sebagai kakak, karena Ratna juga 

tinggal bersama dengan adik perempuannya. Pekerjaan Ratna 

sebagai ibu rumah tangga dapat dilihat dalam kutipan dialog 

sebagai berikut: 

Pada suatu ketika Ratna sedang menjahit jilbab dan suaminya 
pulang bekerja, suaminya yang pulang bekerja karena lembur 
lelah dan dengan sigap Ratna langsung menyiapkan makanan 
dan air mandi untuk suaminya. 
Marwan : waduh aku capek, udah gitu sebentar lagi juga harus 
balik bekerja, sayang, ini demi anak kita 
Ratna : ya udah, aku siapin dulu makanan sama air mandinya ya 

Kisah : V 
 

Dalam penggalan dialog tersebut dapat terlihat bahwa Ratna 

merupakan seorang istri dan ibu rumah tangga yang sigap saat 

suaminya baru pulang dan lelah bekerja untuk dirinya dan 
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anaknya.Penggalan tersebut menjadi bukti bahwa Ratna dalam 

film memang sebagai ibu rumah tangga. Hal ini juga 

membuktikan bahwa dalam pekerjaan konstruksi image yang 

digunakan lebih cenderung pada pandangan laki-laki tentang 

perempuan yang memang di ciptakan untuk laki-laki(male gaze), 

ini dapat terlihat dalam penggalan kutipan dialog berikut: 

Di pagi hari, Ratna sudah bangun dan bersiap-siap untuk 
bekerja tetapi tak lupa sebelumnya ia menyiapakan makanan dan 
minuman untuk suaminya yang baru bangun dan menyambutnya 
sambil membaca Koran. 

Marwan  : kamu udah mau berangkat?(keluar kamar sambil 
membawa koran) 

Ratna  : iya mas (sambil mengepak jilbab hasil jahitannya 
semalam) 

Marwan  : aku belum gajian bisa pinjam uang kamu dulu? 
Ratna  :  berapa? (tersenyum) 
Marwan  : aku perlu 500.000 buat jaga-jaga 
Ratna  : (seketika berhenti mengepak jilbab dan menoleh ke 

arah Marwan dengan terkejut) kok banyak 
banget? Aku nggak punya kalau segitu 

Marwan  : 300 saja kalau begitu, ada? 
Ratna  : (berjalan menuju Marwan) tadinya ini untuk 

kerumah sakit (memberikan uang ) ya udah 
nggak apa-apa (memberikannya uang lagi 
sehingga berjumlah 500.000) aku berangkat 
yamas (mencium tangan Marwan) 

Marwan  : kamu memang istri sholeha 
Ratna  : asmualaikum 

Science : 19 
 

Penggalan dialog tersebut terlihat bahwa konstruksi yang 

ditampilkan dalam pembagian sektor pekerjaan berdasarkan 

pandangan laki-laki tentang perempuan yang memang diciptakan 

untuk laki-laki. Ratna yang sudah berusaha keras bekerja siang 

dan malam untuk biaya kehamilannya ternyata sia-sia, hasil dari 
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jerih payahnya tersebut diambil oleh suaminya yang tidak 

memiliki perasaan bahwa hasil tersebut untuk memeriksakan 

kandungan istrinya ke dokter. Hal ini semakin menambah bukti 

bahwa Ratna di representasikan sebagai perempuan yang nurut 

dan diciptakan semata-mata untuk laki-laki, sehingga apapun 

yang dimiliki Ratna bukanlah miliknya sendiri melainkan milik 

suaminya. Pemaparan tersebut membuktikan bawha ia seorang 

ibu rumah tangga yang nurut terhadap suaminya. Perempuan 

sebagai ibu rumah tangga seperti Ratna merupakan perempuan 

yang dalam segi agama islam adalah perempuan yang taat, 

dijelaskan dalam surat (QS.al-Nisa’[4]:34) bahwa laki-laki 

adalah pemimpin bagi kaum perempuan, kaum laki-laki 

mendidik dan membimbing istri-istri mereka dalam 

melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT dan para suami 

(Ichwan, 2013:127). Pernyataan tersebut dapat di buktikan dalam 

film: 

Wanita : Apik yo mas omah e, nggak koyo gon aku isih ngontrak 
( bagus yam as rumahnya, nggak kayak saya masih ngontrak) 
Marwan : wis nggak usah iri irian, podo wae ( sudah nggak usah 
iri sama saja) 
Wanita :  yo yen podo. Rangga melebu playgroub ( ya sudah 
kalau sama. Rangga masuk playgroub) 
Marwan : mangkane sing sergeb sholat koyo Ratna, sing rizkine 
akeh ( makanya rajin-rajin sholat seperti Ratna, makanya 
banyak rizkinya)      

Sience : 21 
 

Kutipan dialog dalam film tersebut memperlihatkan bahwa 

Ratna merupakan seorang istri sholeha dan rajin sholat sehingga 
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ia merupakan ibu rumah tangga yang taat kepada suaminya 

sesuai ajaran agama Islam. 

b. Sebagai buruh pabrik 

Pekerjaan selanjutnya di jalani Ratna selain sebagai ibu 

rumah tangga yaitu sebagai buruh pabrik textile disebuah 

perusahaan.  Pekerjaan sampingan yang ia lakukan ini untuk 

menambah penghasilannya dan sebagai biaya hidup calon 

anaknya serta adiknya. Pekerjaan ini ia lakukan setiap hari dari 

pagi hingga larut malam, apalagi sang suami yang sudah jarang 

memberikannya nafkah sehingga ia berusaha keras bekerja di 

pabrik bahkan membawa pulang pekerjaannya agar bisa ia 

kerjakan di rumah sebagai tambahan. Pernyataan tersebut dapat 

di buktikan dalam film berikut kutipan dialognya: 

 
Dokter Kartini  : Ratna adalah buruh pabrik textile, seorang 

pasienku yang ku anggap tegar 
menghadapi penderitaan dan kepedihannya 
(berbicara dalam hati) 

Dokter Kartini  : saya lihat kamu senang dengan kehamilan 
kamu? 

Ratna  : iya dok, nunggunya sudah 5 tahun 
(tersenyum lebar) 

Dokter Kartini  : kamu sudah minta cuti? 
Ratna  : nanti aja dok, kalau udah deket tanggalnya, 

uangnya lumayan dok buat bayi (sambil 
tersenyum menyakinkan dokter kartini) 

Sciene :13 
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Pada kutipan tersebut telah dibuktikan bahwa Ratna adalah 

seorang buruh pabrik textile yang bekerja keras untuk 

menghidupi bayinya dan berjuang walau sudah hamil tua. Selain 

itu, untuk lebih menyakinkan bahwa Ratna seorang buruh pabrik 

dapat dilihat dalam kutipan dialog berikutnya 

Marwan : kamu udah mau berangkat?(keluar kamar sambil 
membawa koran) 

Ratna : iya mas (sambil mengepak jilbab hasil jahitannya 
semalam) 

Sciene :19 
 

Dalam kutipan dialog tersebut terlihat bawha Ratna 

merupakan buruh pabrik yang rajin dan tekun, selain itu dari 

kutipan dialog tersebut terlihat bahwa Marwan suaminya masih 

berdiam diri dirumah sambil membaca koran, hal tersebut 

memperlihatkan bahwa Ratna bekerja sebagai buruh pabrik 

untuk membantu perekonomian keluarga sehingga ia banting 

tulang bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka walaupun 

keadaannya sedang hamil tua. Kondisi seperti itu merupakan 

konstruksi diluar dari pandangan laki-laki tentang perempuan, 

Ratnayang bekerja sebagai buruh merupakan bentuk ke aktifan 

seorang perempuan yang membuktikan bahwa perempuan 

mampu bekerja menghidupi keluarganya yang seharusnya itu 

dilakukan oleh laki-laki, hal ini membentuk konstruksi image 

perempuan berdasarkan pandangan perempuan tentang dirinya 

(female gaze). 
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4.2.2. Perilaku 

Perilaku menjadi cerminan tokoh dalam pembagian 

kelompok, perilaku bisa di kelompokkan menjadi antagonis dan 

protagonis.Selain itu perilaku dapat menguak konstruksi image 

perempuan dalam film karena mencermikan kepribadian tokohnya, 

sehingga perilaku sangatlah penting untuk mengkonstuksikan 

seseorang baik secara fisik maupun non fisik. Perilaku juga tidak 

semerta-merta didapat melalui jenis kelamin atau tidak didapatkan 

secara biologis, melainkan di buat dan dilalukan dengan sengaja, 

begitu pula dengan perilaku yang ditampilkan tokoh Ratna dalam 

film dapat dikatagorikan sebagai berikut: 

a. Baik 

Perilaku Ratna di representasikan sebagai tokoh yang baik, 

hal ini dapat dilihat dari perlakuannya terhadap suaminya yang 

baru pulang bekerja. Ratna terlihat sangat baik melayani 

suaminya yang akhir-akhir ini sering pulang larut malam bahkan 

pagi,  akibat lembur bekerja. Pernyataan ini dapat dilihat dalam 

kutipan dialog sebagai berikut: 

Marwan  : assalamualaikum 
Ratna  : waalaikumsalam, baru pulang mas? Kok nggak 

ada kabar? (membukakan jaket suaminya) 
Marwan  :biasa suka lembur dadakan 
Ratna  : tapi semaleman nggak ada kabar, aku kan jadi 

kwatir (memijat punggung suaminya) 
Marwan  : aku nggak bisa telepon, semua in aku lakukan 

untuk anak kita sayang. Gimana? Bayinya 
sehat ?hati-hati jngan kecapeaan, nanti 
bayinya kenapa-kenapa kamu kan susah hamil 



45 
 

Ratna  : Alhamdulillah mas, nanti sore aku mau ke 
rumah sakit untuk cek lagi, mas ada waktu kan 
untuk nemenin aku? 

Marwan  : waduh, aku capek! Udah gitu sebentar lagi juga 
harus balik kerja. Sayang, ini demi anak kita 

Ratna   : ya udah, aku siapin dulu makanan sama air 
mandinya ya 

Kisah: V 

 
Dalam penggalan dialog tersebut dapat dilihat bahwa 

dengan penuh kasih sayang terhadap suaminya, Ratna melayani 

serta memperhatikan suaminya padahal suaminya tidak 

memberikan kabar dan jarang pulang. Perilaku tersebut 

menyakinkan bahwa Ratna memang di dalam film di 

konstruksikan untuk selalu mengalah pada suaminya. Selain itu 

dengan penuh harapan Ratna mengajak suaminya untuk 

memeriksakan calon bayi mereka, tetapi Marwan menolaknya 

dengan alasan capek dan akan kembali bekerja, dan dengan rasa 

kecewa Ratna tetap menyiapkan makanan, air mandi bahkan 

mengambil sepatu suaminya. Perut Ratna yang sudah semakin 

besar membuatnya susah bergerak dan membutuhkan banyak 

energy untuknya dan untuk bayinya, tetapi semua itu tidak 

masalah baginya karena bagi Ratna suaminya melakukan hal ini 

untuk masa depan mereka. Konstruksi image perempuan ayng di 

ciptakan dalam perilaku tokoh Ratna tersebut berdasarkan 

pandangan laki-laki (male gaze)yaitu peduli terhadap pandangan 

sekitar. 
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4.2.3. Sifat 

Aspek-aspek pembentuk konstruksi perempuan dalam film 

selanjutnya yaitu sifat. Sifat merupakan ciri khas yang ada pada diri 

manusia, sifat pada manusia tentunya berbeda-beda dan dalam 

merepresentasikan seseorang harus memperlihatkan sifatnya 

sehingga karakter yang diinginkan dapat terlihat nyata dalam film. 

Sifat-sifat yang ada dalam tokoh Ratna membantu membentuk 

konstruksi image yang diinginkan, sifat-sifat tersebut yaitu:  

a. Penyabar 

Sifat pertama yang ditampilkan dalam karakter tokoh Ratna 

yaitu penyabar. Dalam film Ratna yang memiliki berbagai 

permasalahan keluarga dalam kehidupan, ia sangatlah sabar dan 

tidak mudah menyerah. Ada berbagai adegan yang 

memperlihatkan Ratna sebagai seorang yang penyabar dalam 

menghadapi kepedihan hidupnya. 

Ketika Ratna berjalan di lorong rumah sakit dengan wajah letih 
ia membawa barang, sambil memegang perutnya yang besar, ia 
terus berjalan untuk memeriksakan kandungannya tanpa 
didampingi oleh suaminya, sesekali ia menghusap keringatnya.  
 

Sciene :13 
 

Dalam penggalan prolog tersebut digambarkan Ratna 

sebagai seseorang yang sabar, dan tak pernah lelah memberikan 

yang terbaik untuk bayinya yang masih dalam 

kandungan.Terlihat ia lelah dengan sesekali menghusap 

keringatnya namun ia harus tetap memeriksakan kandungannya 
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supaya kandungannya tetap terjaga. Kejadian lain yang 

memperlihatkan ia sebagai seoarang yang penyabar dalam film 

juga dapat dilihat dari berbagai adegan: 

Marwan : 300 saja kalau begitu, ada? 
Ratna : ( berjalan menuju Marwan ) tadinya ini untuk kerumah 
sakit (memberikan uang padanya ) ya udah nggak apa-apa 
(memberikannya uang lagi sehingga berjumlah 500.000) aku 
berangkat ya mas (mencium tangan Marwan) 

Sience : 19 
 

Adegan tersebut memperlihatkan kesebaran hati seorang 

perempuan yang secara tidak langsung telah diperas oleh 

suaminya sendiri.  Hasil kerja siang dan malam tanpa kenal lelah 

untuk memeriksakan kandungan bayi pertama mereka ke dokter 

telah habis oleh ketidakpedulian suaminya. Ada juga beberapa 

adegan  yang membutuhkan kesabaran seorang perempuan 

dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangganya. 

Berdasrkan sifat Ratna yang sabar menciptakan konstruksi image 

perempuan berdasarkan pandangan perempuan (female gaze) 

yaitu variabel. 

b. Pekerja Keras 

Sifat selanjutnya yang membentuk konstruksi image 

perempuan lebih jelas terlihat yaitu dari segi pekerjaan.Dalam 

film tokoh Ratna digambarkan sebagai perempuan  yang bekerja 

keras.  Hal ini dapat terlihat sebagai berikut: 

Malam hari tiba, dirumah Ratna seperti biasa ia sedang bekerja 
menjahit jilbab yang dibawanya pulang dari pabrik. Di bantu 
oleh Rara adiknya, ia bekerja hingga larut malam. 
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Ratna : udah ra, udah malem, kamu tidur aja 
Rara : tanggung mbak, dikit lagi. Mas Marwan belum 

pulang? 
Ratna : lembur lagi (tersenyum dan tangannya terus 

bekerja) 
Ratna : udah taruh disitu aja 
Rara : mbak, aku tidur dulu ya 
Ratna : ia, makasi ya ra 

Sience : 25 
 
Dalam penggalan dialog tersebut, Ratna sangatlah rajin 

bekerja siang dan malam, tanpa kenal lelah ia tetap bekerja 

walaupun sudah larut malam, dialog tersebut sebagai bukti 

bahwa memang Ratna perempuan yang pekerja keras. Selain itu 

dalam film yang lebih membuktikan bahwa ia seorang pekerja 

keras juga dapat terlihat dalam adegan 15, adegan tersebut 

memperlihatkan Ratna yang bekerja menjahit jilbab dari warna 

langitnya yang cerah berubah menjadi gelap, itu tandanya ia 

bekerja tanpa kenal lelah sampai lupa waktu. Bahkan dalam usia 

kandungan yang sudah memasuki usia kesembilan pun ia tetap 

masih bekerja. Hal ini dapat dibuktikan dalam penggalan dialog 

berikut: 

Dokter Kartini  : Ratna, kamu sudah 9 bulan, suami kamu harus 
tau perkembangan janin kamu, apa dia nggak peduli? Masak dia 
nggak peduli setelah dia berjuang 5 tahun untuk ini? (terheran) 
Ratna  : saya nggak bisa paksa dia dok 

Dokter Kartini  : lain kali di ajak ya 
Ratna  : ia dok, dok bayinya bergerak (tersenyum 

lebar) 
Dokter Kartini  : oh ya, anak kamu itu enerjig. Sudah ambil 

cuti? 
Ratna  : belum dok 
Dokter Kartini : jangan lama-lama 



49 
 

Sience : 34 

 
Ratna yang hamil sembilan bulan belum mengambil cuti 

bekerja, dialog tersebut menjelaskan bahwa Ratna memang 

memiliki sifat pekerja keras. Dokter Kartini yang peduli dengan 

keselamatan Ratna dan janinnya mengajurkan untuk berhenti 

bekerja sementara, namun Ratna yang tetap masih bersikeras 

untuk bekerja. Hal ini didasari oleh pandangan perempuan 

tentang perempuan(female gaze)yaitu aktif, karena yang 

seharusnya bekerja banting tulang mencari nafkah untuk 

keluarga adalah laki-laki, alasan tersebut membuat konstruksi 

image diluar dari pandangan laki-laki yang mengatakan bahwa 

perempuan seharusnya pasif, bukan aktif. 

c. Tegar 

Karakter sifat tokoh Ratna yang terakhir yaitu tegar. 

Pengambaran sifat ketegaran seorang perempuan terlihat jelas 

pada sosok Ratna yang dalam menghadapi lika-liku 

kehidupannya yang pahit tersebut. Banyak hal yang 

membuktikan bahwa ia seorang yang tegar, antara lain yaitu 

ketika ia dengan sabar menunggu suaminya yang sering pulang 

larut malam, walaupun terkadang banyak orang yang mulai 

mencurigai sikap suaminya tersebut salah satunya dokter Kartini. 

Dokter Kartini yang semakin medesak Ratna untuk setiap kali 

memeriksakan janinnya ia harus membawa suaminya, 
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pernyataan Dokter Kartini tentang ketidakpedulian suaminya 

terhadap Ratna membuat Ratna untuk tutup telinga dan mata 

serta berfikir positif, itu artinya walaupun orang mencurigai 

suaminya ia tetap tegar dan percaya pada suaminya tersebut. 

Selain itu sifat ketegaran tokoh Ratna di representasikan 

dalam menghadapi masalah yang datang dalam kehidupannya. 

Ketegaran perempuan yang tak tertandingi di konstruksikan 

dalam tokoh Ratna tersebut. Penggambarannya diperlihatkan 

dari cara sikap Ratna menghadapi masalah dalam keluarganya. 

Penggambaran ketegaran sosok perempuan yaitu Ratna dalam 

film dikonstruksikan pada pandangan perempuan tentang 

dirinya(female gaze)yaitu keberadaannya independen, ia sosok 

yang tegar menghadapi masalahnya, tidak seperti yang di 

pandang laki-laki perempuan itu lemah dan pasif, tetapi Ratna 

mampu bertahan dengan tegar. 

4.2.4. Problematika perempuan yang diamalami 

Aspekselanjutnya yaitu masalah atau problematika dialami 

tokoh danyang timbul dalam film dan memperkuat  terbentuknya 

konstruksi perempuan yang di inginkan. Masalah  yang  terjadi 

dalam film merupakan bentuk wajib dan harus ada, sehingga film 

tersebut bisa menarik minat penonton dan memberikan sensasi 

tersendiri. Setiap film merepresentasikan masalah tokohnya dengan 

gaya dan cerita yang berbeda-beda, begitu pula dengan film 7 Hati 7 
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Cinta 7 Wanita dan tokoh Ratna ini direpresentasikan memiliki 

masalah kehidupan dan penderitaan, masalah yang di alami Ratna 

membentuk suatu kontruksi image perempuan dan berikut masalah-

masalah yang dialaminya: 

a. Susah memiliki anak 

Masalah yang pertama yang dialami Ratna yaitu susah 

memiliki seorang anak. Setelah usia pernikahannya yang kelima 

barulah Ratna bisa memiliki seorang anak, untuk memperkuat 

bahwa ia susah memiliki keturunan berikut kutipan dialog yang 

dapat membuktikannya.  

Dokter Kartini : saya lihat, kamu senang dengan kehamilan 
kamu 

Ratna : iya dok, nunggunya sudah 5 tahun (sambil tersenyum 
lebar) 

Sience : 13 
 

Kutipan tersebut terjadi antara Ratna dengan dokter Kartini 

di rumah sakit, ketika itu Ratna hendak memeriksakan 

kandungannya.Hubungan yang terjalin antara dokter dengan 

pasien seperti Ratna dan Kartini ini memang terlihat akrab, hal 

ini dikarenakan dokter Kartini yang peduli terhadap kaum 

perempuan dan ingin membantu masalah-masalah yang di alami 

pasiennya dengan suka rela. Dari pembicaraan dengan dokter 

Kartini, Ratna mengungkapkan bahwa sudah lima tahun ia 

menanti hadirnya seorang anak. Lalu untuk lebih memperjelas 
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lagi ia susah memiliki keturunan berikut kutipan dialog pada 

adegan selanjutnya: 

Dokter Kartini : Ratna, kamu sudah 9 bulan, suami kamu harus 
tau perkembangan janin kamu, apa dia nggak peduli? Masak dia 
nggak peduli setelah dia berjuang 5 tahun untuk ini? (terheran) 
Ratna :saya nggak bisa paksa dia dok 
Dokter Kartini : lain kali di ajak ya 

Sience : 34 
 

Pembicaran yang terjadi lagi ketika Ratna untuk yang 

kesekian kalinya pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan 

kandungannya itu pada dokter Kartini. Dokter Kartini kala itu 

terheran pada sikap suami Ratna yang terlihat acuh pada istrinya 

padahal kandungannya sudah memasuki usia ke Sembilan dan 

kehamilan tersebut telah dinanti-nati selama lima tahun lamanya. 

Berdasarkan dua kutipan dialog tersebut telah membuktikan 

bahwa masalah yang di alami Ratna susah memiliki keturunan 

dan kosntruksi image yang tercipta dari masalah yang pertama di 

alami Ratna ini merupakan konstruksi image atas pandangan 

laki-laki (male gaze) yaitu hanya menjadi objek seksual, karena 

suaminya yang acuh dan tidak peduli terhadap kehamilannya 

membuktikan bahwa suaminya hanya memandang Ratna sebagai 

objek seksual saja. 

b. Kekurangan ekonomi 

Kekurangan ekonomi merupakan masalah kedua yang 

dialami oleh Ratna, kekurangan ekonomi merupakan masalah 
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yang sudah biasa timbul pada suatu film.Begitu pula dengan film 

7Hati 7 Cinta 7Wanita yang tokohnya juga mengalami kondisi 

ekonomi yang kurang baik.Hal ini dapat lihat dalam film, ketika 

penggambaran letak rumah, pekerjaan dan pakain yang 

digunakan dapat terlihat jelas keadaan perekonomiannya. 

Keluarga Ratna direpresentasikan sebagai keluarga kecil yang 

jauh dari kata mapan, kehidupannya yang sederhana dan 

membutuhkan kerja keras, membuatnya mati-matian mencari 

uang demi menghidupi keluarganya tersebut. Bahkan Ratna yang 

merupakan ibu rumah tangga dengan keadaan hamil menghidupi 

keluarganya dengan susah payah, suami yang bekerja siang dan 

malam tidak membuahkan hasil apa-apa untuknya, suaminya 

yang tidak tahu diri tersebut memoroti istrinya, sehingga Ratna 

membanting tulang untuk mencari uang. 

Masalah yang dialami Ratna banyak mengalami 

ketidakadilan, ia sebagai perempuan hamil yang seharusnya 

sibuk mempersiapkan kelahiran bayinya malah sibuk mencari 

uang untuk mengidupi sang suami, sehingga masalah 

perekonomian keluarga Ratna menambah daya tarik konstruksi 

image perempuan yang di tampilkan pada dirinya. Adapun bukti-

bukti memperkuat bahwa ia mengalami masalah perekonomian 

dapat terlihat dalam kutipan-kutipan dialog yang sudah dibahas 

sebelumnya.Sehingga kosntruksi yang tercipta yaitu berdasarkan 
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pandangan perempuan (female gaze) karena hanya Ratnalah 

yang bekerja keras sehingga Ratna merupakan sosok perempuan 

yang aktif. 

c. Suami menikah lagi 

Masalah  yang ketiga dialami tokoh Ratna yaitu suaminya 

Marwan menikah lagi bahkan sudah memiliki seorang anak. 

Masalah yang ketiga ini membuat Ratna terpukul dan pergi 

meninggalkan Marwan, selama ini ia tetap menghidupi suaminya 

walapun suaminya tidak pernah memberikan perhatian 

terhadapnya. Ratna pun juga tetap sabar dan tegar menghadapi 

sikap Marwan, tetapi setelah ia tahu bahwa suaminya menikah 

lagi. Kejadian ini dapat dibuktikan dalam penggalan dialog 

berikut: 

Ratnapun berpamitan dengan suaminya, ia mencium tangan 
suaminya dan pergi bekerja. Tak lama setelah Ratna pergi 
terdengar suara heandphone berbunyi  

Wanita : hallo 
Marwan : hallo 
Wanita : mas, endi duit kontrakan ne(mas mana uang 

kontrakannya?) 
Marwan : yo wis ono. Wis jogo neng omah ae(iya ini sudah 
ada, sudah jaga rumah saja) 
Wanita : nggak gelem (nggak mau) 
Marwan : nggak opo, Ratna wis budal. Wis renewae (Ratna 
sudah pergi ya sudah kesini saja) 
Wanita : yowes aku merono (ya sudah aku kesana) 
Mawran : yo wis tak anteni yo (ya sudah aku tunggu) 
 

Sience : 19 
 

Percakapn dengan bahasa jawa tersebut mengisaratkan 

bahwa Marwan menyuruh seorang wanita untuk datang ke 
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rumahya karena Ratna istrinya sudah pergi bekerja. Penggalan 

dialog tersebut membuktikan bahwa Marwan selingkuh dengan 

wanita lain. Selain itu dialog yang membuktikan bahwa Marwan 

telah menikah dan memiliki seorang anak dapat dilihat sebagai 

berikut:  

Marwan : wis nggak usah iri-irian, podo wae (sudah nggak 
usah iri sama saja) 
Wanita : yo yen podo, Rangga melebu play groub ( ya 
sudah kalau sama, Rangga masuk play groub)  
 

Sciene :21 
 

Dialog dalam adegan film tersebut membawa penonton 

untuk menyaksikan kisah perselingkuhan sekaligus 

pemberitahuan bahwa mereka sudah menikah dan memiliki 

seorang anak laki-laki yang masuk sekolah bernama Rangga. 

Sehingga penonton di bawa untuk berfikir telah terjadi 

ketidakadilan terhadap tokoh Ratna akibat dari perselingkuhan 

Marwan dengan wanita tersebut. Selain itu adegan tersebut di 

dalam film belum di ketahui oleh Ratna, ketidaktahuan atas 

sikap suaminya tersebut membuat Ratna selalu berfikir positif 

dan selalu melayani suaminya dengan baik, setelah Ratna 

mengetahui suaminya berselingkuh iapun pergi meniggalkan 

suaminya dan hidup berdua dengan adiknya, dialog adegan yang 

memperlihatkan Marwan berselingkuh dan diketahui oleh Ratna 

sebagai berikut: 
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Ratna : aku nggak mau di madu mas, lebih baik aku hidup 
sendiri dari pada di madu 
Marwan : aku sayang kamu Ratna 
Ratna : mas, tolong jangan munafik 
Marwan : aku nggak munafik 
Ratna : diam! Kamu memang bajingan 
 

Sience : 40 
 

Kalimat Ratna yang mengatakan bahwa ia tidak mau di 

madu merupakan ungkapan rasa kekecewaan dan kemarahan atas 

pernikahan suaminya tersebut. Kondisi seperti ini membawa 

penonton menyaksikan lagi-lagi ketidakadilan terhadap 

perempuan, berdasarkan masalah yang dialami Ratna ini 

membuat konstruksi image perempuan atas dirinya berdasarkan 

pandangan perempuan (female gaze) bahwa pada akhirnya akibat 

perselingkuhan yang terjadi membuat Ratna marah dan 

meninggalkan Marwan, kondisi seperti merupakan sikap 

pemberontakan Ratna atas apa yang terjadi pada dirinya diluar 

pandangan laki-laki  yang menganggap perempuan akan terima 

atau nurut pada suaminya. Pemberontakan Ratna tersebut 

membuatnya keluar dari pandangan laki-laki yang dalam ajaran 

agama islam membolehkan laki-laki untuk memiliki istri lebih 

dari satu. Hal ini karna pada dasarnya dalam ajaran agama islam 

diperbolehkan, dan ayat yang secara langsung berbicara tentang 

poligami adalah surat (QS.al-Nisa[4]:3), dan kelompok 

pendukung yang saling kontradiktif pertama, poligami boleh 
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secara mutlak (Ichwan, 2013:102). Penjelasan tersebut 

meperbolehkan seorang suami untuk memiliki istri lebih dari 

satu, dan penggambaran Ratna yang marah dan tidak terima 

merupakan konstruksi image yang keluar jalur sehingga 

pendapat tersebut memperkuat menggunakan pandangan 

perempuan (female gaze). 

d. Memiliki adik masih duduk di bangku SMP yang hamil di 

luar nikah 

Masalah terakhir yang dihadapi oleh tokoh Ratna dalam 

film yaitu memiliki seorang adik yang masih SMP dan hamil 

akibat pergaulan bebas. Film 7 hati 7 cinta 7 wanita ini 

menceritakan 7 orang wanita yang memiliki kisah berbeda-beda. 

Salah satunya yaitu tokoh Rara yang juga merupakan adik 

kandung tokoh Ratna, Rara yang masih SMP memiliki seorang 

kekasih bernama Acin yang masih SMA. Mereka berdua terlibat 

pergaulan bebas hingga akhirnya Rara harus hamil, dengan 

kehamilan Rara menambah beban masalah yang di tanggung 

oleh Ratna, berikut pengglan dialog yang membuktikanRara 

terlibat pergaulan bebas: 

Rara : kamu nggak nemenin  aku? 
Acin : (menggelengkan kepala) 
Rara : kalau aku hamil gimana? 
Acin : aku nggak tau,mmm di gugurin? 
Rara : setan! (memukul kepala acin) Tunggu ya, awas 

kalau kabur 
Sience : 4 
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Perdebatan antara Rara dan Acin tersebut mengisyaratkan 

mereka terlibat pergaulan bebas. Acin yang masih belum siap 

untuk memiliki anak meminta Rara untuk menggugurkan 

kandungannya, dan yang memperlihatkan mereka adalah anak 

SMP dan SMA yaitu pakaian yang digunakannya saat pergi ke 

dokter. Secara tidak langsung perbuatan tersebut memberi 

contoh pada anak-anak untuk bebas bergaul dan bertindak. 

Selain itu masalah ini membuat hati Ratna semakin hancur, 

setelah ia mengetahui suaminya menikah lagi kemudian ia tahu 

adiknya hamil,  berdasakan kondisi ini maka kosntruksi image 

yang terbentuk yaitu menurut pandangan laki-laki (male gaze) 

semata-mata sebagai objek pemuasan nafsu. 

Ratna : bajingan, jadi selama ini saya yang kasi makan istri 
kamu ya (berbicara pada dirinya sendiri dan menangis ). Kamu 
juga kenapa pulang malam? 
Rara : udah dari tadi mbak, tapi nggak berani masuk 
Ratna : memang bangsat! Jadi ke rumash sakit? 
Rara : jadi (menangis) 
Ratna :terus? Rara, rara, maaf mbak bukan marah ke 
kamu.Rara , rara kamu kenapa? Rara, rara kamu hamil?Siapa 
?Acin ?besok mbak potong alat kelaminnya, sumpah! Semakin 
kita sama, semakin di injak-injak, dia tau apa soal urus anak? 
Dia tau apa? Mbak yang urus kamu, mbak yang kasi kamu 
makan, mbak yang kerja rara, kamu sudah lulus, sekarang 
malah hamil?Kamu liyat mbak, sekarang udah perut segede ini 
malah di madu. Laki-laki memang bangsat, kamu keterlaluan 
marwan, kamu memang nggak tau diri (menangis) 
Rara : mbak, udah cukup (berpelukan sambil menagis haru) 
 

Sience : 43 
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4.2.5. Komunikasi Bahasa Tubuh 

Aspek terakhir dalam membentuk konstruksi image 

perempuan yaitu, komunikasi bahasa tubuh yang di tampilkan dalam 

film, berbeda halnya dengan konstruksi dalam novel yang tidak 

membutuhkan komunikasi bahasa tubuh karena komunikasi bahasa 

tubuh direpresentasikan dalam indra penglihatan. Dalam film 

komunikasi bahasa tubuh seseorang dapat dengan mudah di  ketahui 

dengan melihat gerak gerik, rawut muka dan gayanya dalam 

mengambil sikap, seperti halnya komunikasi bahasa tubuh yang 

dilakukan oleh tokoh Ratna yang banyak di tampilkannya dalam 

setiap adegan. Komunikasi bahasa tubuh yang di tampilkan sebagai 

berikut:  

a. Gembira  

Komunikasi bahasa tubuh yang pertama yang di 

representasikan Ratna yaitu rasa gembira. Perasaan gembira 

yang dilihatkan Ratna tidak dengan menyebutkanya bahwa 

dirinya gembira saja tetapi dapat dilihat pada rawut muka Ratna 

pada saat ia berbincang dengan dokter Kartini yang bertanya 

padanya tentang kehamilannya.  

Dokter Kartini : saya lihat kamu senang dengan kehamilan 
kamu? 
Ratna : iya dok, nunggunya sudah 5 tahun ( tersenyum lebar) 
Dokter Kartini : kamu sudah minta cuti? 
Ratna : nanti aja dok, kalau udah deket tanggalnya, uangnya 
lumayan dok buat bayi (sambil tersenyum menyakinkan dokter 
kartini) 

Sciene : 13 
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Kegembiraan hati Ratna yang di tampilakn pada saat 

dialog tersebut, ia mengeluarkan senyum yang lebar dan 

menjawab pertanyaan dokter Kartini dengan bergairah, itu 

menandakan ia sedang gembira walapun tidak di ungkapkan 

dengan kata-kata. Berdasarkan komunikasi bahasa tubuh pertama 

yang di tampilkan Ratna mengkonstruksikan  pada pandangan 

perempuan (female gaze) yaitu kompleks,  dan memendam 

perasaan seperti itu, karena perempuan seperti Ratna tidak satu 

arah atau saru dimensi, ia bisa menunjukkan kegembiraan atau 

kemarahan karena dia komplit sebagai perempuan. 

b. Bersemangat  

Selanjutnya yaitu bahasa tubuh Ratna pada saat ia sedang 

sangat bersemangat. Komunikasi bahasa tubuh Ratna yang 

bersemangat di tampilkannya saat ia berjalan di lorong rumah 

sakit dan bertemu dengan dokter Kartini, lalu ia memanggil-

manggil dokter Kartini yang jaraknya lumayan jauh. Ia terlihat 

bersemangat meceritakan perkembangan janin yang ada di 

perutnya tersebut pada Kartini. Selain itu bahasa tubuh Ratna 

yang bersemangat jug adapat di lihat dalam hal pekerjaan, demi 

mendapatkan hasil yang maksimal serta biaya yang cukup untuk 

keluarga dan janinnya, ia rela bekerja siang dan malam tanpa 

kenal lelah, dalam film dilihatkan saat Ratna bekerja dari mulai 

langit terang menjadi gelap. Dan pada saat malam ia tetap 
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bekerja sambil menunggu suaminya pulang, hal ini sudah cukup 

membuktikan komunikasi bahasa tubuh Ratna yang sangat 

bersemangat. Konstruksi image yang tercipta yaitu berdasarkan 

pada pandangan perempuan (female gaze) yaitu aktif dan 

kompleks, komunikasi bahasa tubuh Ratnayang bersemangat 

tersebut bentuk dari ke aktifannya sebagai perempuan, bukan 

pasif atau tidak bisa apa-apa tanpa laki-laki. 

c. Memendam perasaan  

Komunikasi bahasa tubuh yang ketiga yaitu memendam 

perasaan terhadap suaminya, ia memendam peraan curiga dan 

bertanya-tanya terhadap suaminya yang sering pulang larut 

malam dan meminta uang  dengan jumlah yang besar kepadanya. 

Untuk membuktikan berikut penggalan dialognya : 

Ratna : baur pulang mas? Kok nggak ada kabar? 
Marwan : baiasa lembur dadakan 
Ratna : tapi semalaman nggak ada kabar, aku kan jadi 
kawatir 

 Kisah :V 
 

Perempuan mana yang tidak memendam perasaan curiga 

terhadap suaminya yang tidak ada kabar dan tidak pulang 

semalaman. Hal ini juga di alami dan diperlihatkan Ratna dalam 

film, ia mencoba untuk tetap berfikir postif dan melayani serta 

melakukan tugasnya sebagai istri, namun dalam hati ia 

memendam perasaan bertanya-tanya apa yang di lakukan 

suaminya sehingga tidak memberikan kabar dan tidak pulang. 
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Memendam persaan curiga juga di tampilakan Ratna dalam film 

dan penggalan diaolog berikut: 

Marwan : aku belum gajian bisa pinjam uang kamu dulu? 
Ratna :  berapa? (tersenyum) 
Marwan : aku perlu 500.000 buat jaga-jaga 
Ratna : (seketika berhenti mengepak jilbab dan menoleh ke arah 
Marwan dengan terkejut) kok banyak banget? Aku nggak punya 
kalau segitu 

Sciene : 19 
 

Persaan curiga terhadap suaminya semakin terlihat, dalam 

penggalan dilog tersebut Marwan meminta uang untuk jaga-jaga, 

pasti dalam pikiran Ratna untuk apa uang jaga-jaga sebanyak itu 

dan tanpa memberikan penjelasan yang jelas terhadapnya, tetapi 

persaan itu tidak di keluarkannya dan hanya memendam dalam 

pikirannya saja. Selain itu tidak hanya sekali Ratna memendam 

persaan curiga terhadap suaminya itu, dalam dialog berikut 

semakin nyata Ratna memendam perasaan curiga terhadap 

suaminya. 

Ratna : lembur lagi mas? 
Marwan : ia, belum tidur? 
Ratna : belum kan nunggu mas 
Marwan : oh, (membuka jaket dan memberikan pada Ratna 
lalu duduk di kursi) 
Ratna : (mengambil jaket tersebut lalu mencium jaket itu 
seketika Ratna terdiam dan memandang kea rah suaminya ) 
mau makan mas ? 
 

Sience : 24 
 
Semakin jelas Ratna memendam persaan curiga terhadap 

suaminya, komunikasi bahasa tubuh yang diperlihatkan Ratna 
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tersebut memang benar memendam perasaan curiga dari cara 

Ratna mengabil jaket lalu mencium aroma jaket seketika itu 

Ratna terdiam dan hanya memandang ke arah suamninya, dari 

caranya tersebut penonton dapat melihat ada yang terjadi pada 

Marwan yang tidak di ketahui oleh Ratna. Berdasarkan 

komunikasi bahasa tubuh Ratna yang sering memendam rasa 

berarti kontrsuksi image tercipta atas pandangan perempuan 

(female gaze) tentang dirinya yang pandai bersandiwara. 

d. Kecewa 

Komunikasi bahasa tubuh selanjutnya yang di perlihatkan 

oleh Ratna yaitu perasaan kecewa.Ratna dalam bersikap 

terkadang tidak mengungkapkannya secara tersirat, melainkan 

dengan isyarat. Isyarat yang di tampilkan Ratna yaitu perasaan 

kecewa terhadap suami dan adiknya, berikut penggalan dilalog 

yang mengisyaratkan perasaan kecewa Ratna : 

Dokter Kartini : kamu sudah minta cuti? 
Ratna : nanti aja dok, kalau udah deket tanggalnya, uangnya 
lumayan dok buat bayi (sambil tersenyum menyakinkan dokter 
kartini) 

Sciene :13 
 

Kehamilan Ratna memang membawa kegembiraan pada 

dirinya, tetapi ia juga memendam kekecewaan terhadap 

suaminya yang tidak memberikan nafkah kepadanya sehingga 

walapun perutnya sudah semakin besar ia tetap harus bekerja 

demi mengidupi keluarganya. Rasa kekecewaan Ratna terlihat 
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ketika dokter Kartini terlihat heran atas dirinya yang hamil besar 

tetapi masih saja bekerja.  Selain itu kekecewaan Ratna juga 

nampak ketika ia mengajak suaminya untuk ikut pergi ke dokter 

tetapi suaminya menolaknya dengan alasan capek dan harus 

bekerja lagi, tak hanya itu saja kekecewaan Ratna telihat, berikut 

dialog yang dapat memperlihatkan Ratna kecewa: 

Dokter Kartini : Ratna, kamu sudah 9 bulan, suami kamu harus 
tau perkembangan janin kamu, apa dia nggak peduli? Masak dia 
nggak peduli setelah dia berjuang 5 tahun untuk ini? (terheran) 
Ratna :saya nggak bisa paksa dia dok 
 

Sience : 34 
 

Perempuan mana yang tidak ingin di perhatikan oleh 

lelaki, terlebih lagi suami dan kehamilan Ratna merupakan anak 

pertama mereka, tetapi Marwan tidak pernah mendampingi 

sampai usia kehamilnnya sudah Sembilan bulan. Ratna pasti 

kecewa terhadap sikap suaminya yang acuh dan tidak perduli 

terhadapnya. Tidak hanya terhadap suaminya saja iya kecewa 

tetapi juga terhadap adiknya Rara yang hamil saat usia masih 

muda dan masih sekolah. 

Ratna : saya nggak tahu harus gimana dok (menangis) 
Doketr Kartini : lebih baik kamu pikirkan bayi kamu Ratna  
Ratna : saya nggak nyangka dia tega melakukan itu dok, apalagi 
sekarang Rara hamil 

Sciene :53 

Ungkapan atas dialog tersebut mengisyaratkan 

kekecewaannya tidak hanya terhadap Marwan saja tetapi 
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adiknya Rara. Ia kecewa terhadap Rara yang hamil di usia belia. 

Berdasarkan komunikasi bahasa tubuh Ratna yang terlihat 

kecewa terhadap suami dan adiknya , maka kosntruksi image 

tersebut di dasari oleh pandangan laki-laki yang memang 

perempuan itu di ciptakan untuk laki-laki (male gaze). 

e. Marah 

Komunikasi bahasa tubuh terakhir yang diperlihatkan 

Ratna yaitu marah. Kemarahan Ratna ini di picu oleh 

perselingkuhan yang diketahuinya yang dilakukan oleh suaminya 

Marwan dan yang mambuat Ratna semakin marah karena kerja 

kerasnya serta pengorbanan dan pengabdiannya terhadap 

suaminya yang tidak di anggap oleh Marwan bahkan membalas 

dengan mendatangkan seorang wanita dan seoarang anak hasil 

dari pernikahannya dengan wanita tersebut. Ekspresi kemarhan 

Ratna dapat dilihat dalam penggalan dialog berikut ini: 

Ratna : aku nggak mau di madu mas, lebih baik aku hidup 
sendiri dari pada di madu (mengepak baju ke dalam tas) 
Marwan : aku sayang kamu Ratna 
Ratna : mas tolong jangan munafik 
Marwan : aku nggak munafik 
Ratna : diam ! (mebentak ) kamu memang bajingan 
 

Sience : 40 
 

Sikap Ratna yang mengemas bajunya dan membentak 

Marwan adalah sikap kemarahan yang di perlihatkannya, dengan 

rawut muka yang sama sekali tidak ada rasa senang dan tidak 

ingin di sentuh serta suara yang di tinggikan mengisyaratkan 
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begitu besar kemarahan Ratna terhadap suaminya tersebut. 

Selain itu kemarahan Ratna terlihat dalam komunikasi bahasa 

tubuhnya yang melemparkan barang pada suaminya.Dan 

kehisterisan tangisan oleh Ratna juga melambangkan 

komunikasi bahasa tubuhnya yang marah. Penggalan dialog yang 

juga  memperlihatkan komunikasi bahasa tubuh marah Ratna 

sebagai berikut: 

Marwan : ratna akuu.. 
Ratna : dengar, aku bersedia menrima posisi yang sudah 
ditakdirkan utuk aku mas, tapi aku buka barang yang tidak 
bernyawa, aku hidup. Aku manusia, manusia! Bukan anjing yang 
bisa di tendang begitu saja waktu majikannya sibuk dengan 
lonte-lonte di luar sana. (dengan nada tinggi dan kata-kata yang 
dipertegas) 
Marwan : suuuusssstttttt 
Ratna : mau makan mas? Mau mandi air panas?Kamu kira aku 
pembantu?Itu sudah kewajiban aku di rumah ini, kewajiban ku 
sebagai seoarng istri. Bukan kerja keras banting tulang untuk 
sakong keluarga ini. Itu tugas kamu mas, tugas kamu.Sekarang 
kamu datang bawa istri dan anak. Sepertinya aku sudah salah 
besar, kamu memang nggak tau diri, kamu berani-beraninya 
mengina aku, orang yang sudah kasi kamu makan! Jangan 
sentuh aku, jangan sentuh aku!! (dengan nada semakin keras 
dan rawut muka gusar serta mata sedikit melotot) 
 

Sience : 40 
 

Penggalan dialog tersebut merupakan ungkapan 

kemarahan Ratna pada suaminya, tetapi selain berkata-kata, 

komunikasi bahasa tubuh Ratna juga mengisyaratkan kemarahan 

yang begitu besar, ia menunjuk-nunjuk Marwan, tidak mau di 

sentuh,  membentak serta menatap tajam suaminya sesekali ia 

mengusap air matanya. Ada juga komunikasi bahasa tubuh 
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Ratnayang dapat terlihat ketika ia sudah meninggalkan rumah 

bersama Rara adiknya. 

Ratna : bajingan, jadi selama ini saya yang kasi makan istri 
kamu ya (berbicara pada dirinya sendiri dan menangis ). Kamu 
juga kenapa pulang malam? 
Rara : udah dari tadi mbak, tapi nggak berani masuk 
Ratna : memang bangsat! Jadi ke rumash sakit? 
Rara : jadi (menangis) 
Ratna :terus? Rara, rara, maaf mbak bukan marah ke 
kamu.Rara , rara kamu kenapa? Rara, rara kamu hamil?Siapa 
?Acin ?besok mbak potong alat kelaminnya, sumpah! Semakin 
kita sama, semakin di injak-injak, dia tau apa soal urus anak? 
Dia tau apa? Mbak yang urus kamu, mbak yang kasi kamu 
makan, mbak yang kerja rara, kamu sudah lulus, sekarang 
malah hamil?Kamu liyat mbak, sekarang udah perut segede ini 
malah di madu. Laki-laki memang bangsat, kamu keterlaluan 
marwan, kamu memang nggak tau diri (menangis) 
Rara : mbak, udah cukup (berpelukan sambil menagis haru) 
 

Sience :43 
 

Percakapan antara Ratna dengan Rara tersebut terjadi di 

sebuah angkutan umum, Ratna yang terus meluapkan 

kemarahannya dengan kata-kata juga dengan tubuhnya.Ia terus 

terusan memukul badan mobil sambil menangis dan memegang 

kepalanya sesekali ia juga memegang perutnya yang besar, lalu 

ia menangis dan mengluarkan rawut muka yang terlihat seperti 

orang ke sakitan. Begitulah komunkasi bahasa tubuh Ratna yang 

marah terhadap suaminya, dari komunikasi bahasa tubuh 

konstruksi image yang tercipta yaitu berdasarkan pandangan 

perempuan(female gaze)bahwa perempuan tidak semerta-merta 

nurut bila merasa ada suatu ketidakadilan pada dirinya, bentuk 
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kemarahan Ratnaungkapan hati yang terdalam dari suatu 

perempuan yang tidak terima diperlakukan semena-mena. 

4.3. Hasil Analisis Data 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Data 

NO Aspek Data dalam film 

Konstruski image 

perempuan tokoh 

“Ratna” 

1. Profesi  - Sebagai ibu rumah 

tangga 

- Sebagai buruh pabrik 

- Male Gaze 

- Female Gaze 

2. Perilaku  - Baik  - Male Gaze 

3. Sifat  - Penyabar  

- Pekerja keras 

- Tegar 

- Female Gaze 

- Female Gaze 

- Female Gaze 

4. Problematika 

perempuan 

yang di alami 

- Susah memiliki anak 

- Kekurangan ekonomi 

- Suami menikah lagi 

- Mempunyai adik yang 

masih SMP dan hamil 

diluar nikah 

- Male Gaze 

- Female Gaze 

- Female Gaze 

- Male Gaze 

5. Komunikasi 

bahasa tubuh 

- Gembira 

- Bersemangat 

- Memendam Perasaan 

- Kecewa 

- Marah  

- Female Gaze 

- Female Gaze 

- Female Gaze 

- Male Gaze 

- Female Gaze 
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4.4. Relevansidari Hasil AnalisisKonstruksi Perempuan Dalam Film dengan 

Pembelajaran Sastra Di SMA 

Pembelajaran sastra tentunya tidak akan pernah ada habisnya untuk 

digali dan diteliti serta diperbaharui. Banyak cara dan metode pengajaran 

pembelajaran sastra di SMA, begitu pula dengan materi pembelajaran yang 

seiring waktu akan lebih beragam dan lebih bervariasi lagi untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan kurikulum dan meningkatnya 

teknologi dapat digunakan dalam pembelajaran, semua itu dilakukan 

semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di 

Indonesia. 

Materi pembelajaran yang beragam dan bervariasi, menuntut guru 

untuk lebih kreatif mengajarkan kepada siswanya. Pembelajaran seperti 

yang sudah diutarakan pada bab duaberlangsung  melalui lima panca indra 

yaitu penglihatan , pendengaran, pembauan, pencecapan, dan perasaan atau 

sentuhan. Seperti halnya pembelajaran film, yang dapat diaplikasikan dalam 

pembelajaran drama di sekolah yang membutuhkan alat indra untuk bisa 

mencapai pembelajaran yang diinginkan. Dalam proses pembelajaran tidak 

hanya melibatkan penguasaan fakta atau konsep suatu bidang ilmu saja, 

tetapi juga melibatkan perasaan-perasaan yang berkaitan dengan emosi, 

kasih sayang, benci, hasrat dengki dan kerohanian. Pembelajaran merupakan 

suatu proses perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui pengalaman 

individu yang bersangkutan. Tujuan dari pembelajaran sastra yaitu untuk 

tercapainya kemampuan siswa mengapresiasi sastra tidak hanya dalam 
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tulisan melainkan dalam mengidentifikasikan peristiwa suatu tokoh yang 

ada dalam drama.Film salah satu media yang bisa digunakan guru untuk 

memodifikasi pembelajaran drama, sehingga tidak semerta-merta 

mengidentifikasi naskah drama atau pementasan drama, tetapi 

mengidentifikasikan peristiwa tokoh yang ada dalam film. 

Pembelajaran drama di sekolah, biasanya hanya mengajarkan siswa 

untuk menganalisis unsur-unsur yang ada dalam drama, lalu 

mengidentifikasinya, tetapi tidak mengajarkan cara membentuk karakter 

tokoh yang di inginkan. Penelitian ini bertujuan mengajarkan kepada siswa 

cara membentuk karakter tokoh seorang perempuan yang taguh dan tegar 

melalui tokoh Ratna yang dikonstruksikan sebagai perempuan yang tidak 

hanya menerima tetapi berbuat untuk merubah karakter image perempuan 

yang penurut dan menerima perilaku ketidakadilan laki-laki terhadap 

kaumnya. Bentuk perempuan yang diharapkan dapat dijadikan pembelajaran 

pada siswa seperti penggambaran konstruksi perempuan tokoh Ratna 

tersebut, sehingga siswa dapat mengidentifikasi tokoh yang secara tidak 

langsung menanamkan bentuk perempuan ideal, bukan perempuan yang 

hanya menjadi objek seksual atau metropolitan seperti yang ada dalam 

sinetron.  

Kosntruksi image perempuan merupakan bentuk perempuan secara 

fisik dan non fisik.Penggambaran konstruksi image perempuan tokoh Ratna 

dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita merupakan bentuk perempuan yang 

dapat dilihat dari berbagai aspek, aspek-aspek tersebut dapat di identifikasi 
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oleh siswa sebagai bahan pembelajarannya di sekolah.Selain itu konstruksi 

image perempuan yang ditampilakan pada tokoh Ratna ini memiliki 

beberapa keunggulan untuk diidentifikasi, salah satunya memiliki 

kepribadian yang tegar serta mampu menentang ketidakadilan yang 

dialaminya. Berdasarkan penjelasan tersebut, adapun bentuk aplikasi 

terhadap pembelajaran sastra di SMA sebagai berikut : 

1. Standar Kompetensi (SK), mendengarkan yaitu memahami pementasan 

drama atau film dalam rekaman.  

2. Kompetensi Dasar (KD) merupakan bagian khusus dari SK, yaitu 

mengidentifikasi peristiwa, pelaku, perwatakannya, dialog, dan konflik 

pada pementasan drama atau film. 

3. Indikator Pencapain Kompetensi merupakan harapan yang harus dicapai 

oleh siswa melalui kompetensi dasar tersebut, berikut indikator yang 

harus di capai : 

a. Menentukan tokoh, peran dan wataknya 

b. Menentukan konflik dengan data yang mendukung 

c. Menentukan tema dengan alasan 

d. Menentukan pesan dengan data yang mendukung 

e. Merangkum isi drama berdasarkan dialog yang di dengar 

f. Mengkaitkan isi drama dengan kegiatan sehari-hari 

4. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dari mengidentifikasi peristiwa, 

pelaku, perwatakannya, dialog, dan konflik pada pementasan khususnya 
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dalam film yaitu siswa mampu mengidentifikasi peristiwa, pelaku, 

perwatakan, dialog, dan konflik yang membentuk suatu konstruksi. 

5. Metode pembelajaran merupakan suatu cara yang di gunakan guru untuk 

mengajarkan sesuatu pada siswanya, begitu pula dengan pembelajarasn 

satra tentang pementasan drama atau film ini menggunakan beberapa 

metode yaitu: 

a. Presentasi, suatu metode untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berbicara dan menunjukan argumentasi mereka dan 

menumbuhkan pemahaman terhadap materi yang di ajarkan. Metode 

dilakukan karena materi ini tentang drama atau film, yang menuntut 

siswa harus menonton terlebih dahulu drama atau filmnya lalu 

mempresentasikan pemahaman terhadap apa yang dilihat dan 

didengarkannya tersebut.  

b. Setelah mereka presentasi lalu melakukan diskusi kelompok yang 

menambah pemahaman mereka serta menumbuhkan pemikiran 

sudut pandang yang berbeda-beda dan dapat menjadikannya sebagai 

bahan refresni untuk menambahkan apresiasi terhadap drama atau 

film. 

c. Metode selanjutnya yaitu inquiri, suatu metode yang menuntut siswa 

menemukan sendiri hasil identifikasinya, sehingga mereka semakin 

peka dan secara tidak langsung mengaplikasikannya dalam kegiatan 

sehari-hari. Oleh karena itu dalam mengajarkan drama atau film 
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harus yang sesuai kaidah yang berlaku agar dapat dijadikan contoh 

dalam bertindak. 

d. Kemudian metode Tanya jawab, metode ini dilakukan agar siswa 

benar-benar paham dan dapat bertanya langsung bila tidak paham 

kepada gurunya. Selain itu metode ini juga berfungsi untuk 

meningkatkan kemampuan daya ingat siswa terhadap apa yang telah 

mereka tonton dan diskusikan serta penemuan mereka yang masih 

belum di pahami dapat di bantu melalui pemahaman oleh guru. 

e. Tahap selanjutnya yaitu memberikan tugas kepada siswa, ini 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berfikir serta mampu 

mengapresiasi karya sastra. 

f. Dan yang terakhir yaitu demosntrasi, tahap ini menuntut siswa untuk 

aktif berperan dan menunjukan karakter tokoh yang sudah mereka 

buat pada suatu peritiwa dengan dialog yang sudah dirangkai 

sedemikian rupa. 

6. Pembelajaran selanjutnya yaitu tahap membuka pembelajaran apresiasi, 

langkah-langkah dalam membuka pembelajaran yaitu: 

a. Guru membuka pembelajarn dengan salam. 

b. Guru  menyebut judul  (bila memungkinkan Guru  memutarkan 

cuplikan)   film terbaru atau  sinetron di televisi yang sedang 

digemari dan menanyakan kepada siswa siapa yang telah menonton 

atau mengikutinya. 
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c. Siswa yang mengaku menonton diminta untuk menceritakan sekilas 

film/sinetron tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan 

panduan yang diajukan Guru. Pertanyaan diarahkan untuk 

mengungkap tokoh dan perwatakannya, peristiwa penting, pesan 

moral, dan konfliks yang dialami tokoh. 

Selanjutnya yaitu tahap inti dari pembelajaran, tahap inti pembelajaran 

terbagi menjadi tiga bagian yaitu 

a. Eksplorasi 

1. Siswa diminta mengingat dan menyebutkan unsur-unsur intrinsik 

yang   membangun  cerita drama. 

2. Guru menjelaskan secara lebih mendalam unsur peristiwa, dialog, 

tokoh, dan konfliks dalam cerita drama. Sebelumnya, Guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya 

tentang beberapa hal terkait unsur-unsur tersebut. 

3. Pertemuan ke-2 

4. Siswa menyaksikan pemutaran rekaman pertunjukan drama/sinetron/ 

film 

5. Siswa bergabung dalam kelompok dan berdiskusi untuk  menjawab 

sejumlah pertanyaan untuk mengungkap tokoh dan perwatakannya, 

peristiwa penting, pesan moral, dan konfliks yang dialami tokoh 

b. Elaborasi 

1. Siswa membuat  sinopsis cerita drama/sinetron/film yang 

disaksikannya 
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2. Siswa menyusun makalah sederhana  untuk melaporkan hasil 

diskusi kelompok. 

3. Secara bergantian, kelompok   mempresentasikan  di depan kelas  

dan ditanggapi oleh kelas. 
c. Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi siswa: 

1. Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum di ketahui. 

2. Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. 

Pembelajaran tahap selanjutnya yaitu penutup internalisasi dan refleksi, 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Siswa menjawab soal-soal Kuis Uji Teori untuk mereview konsep-

konsep penting   yang telah dipelajari. 

b. Siswa diajak   merefleksikan nilai-nilai  serta kecakapan hidup (live 

skill) yang bisa dipetik dari pembelajaran 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan, dapat diambil 

simpulan sebagai berikut: 

1. Konstruksi image perempuan tokoh Ratna dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 

Wanita yang di perankan oleh Intan Klieflie  dan diproduseri oleh Robby 

Ertanto Sosediskan ini merupakan konstruksi image perempuan yang 

dibentuk berdasarkan pandangan perempuan tentang dirinya (female 

gaze), tokoh Ratna yang digambarkan sebagai perempuan yang tegar dan 

pekerja keras serta mampu keluar dari permasalahnnya merupakan 

konstruksi image yang ingin di tampilkan oleh Robby Ertanto Sosediskan 

dan ingin di sampaikan melalui film tersebut. Film yang menceritakan 

tentang tujuh karakter perempuan yang berbeda-beda ini menggunakan 

konstruski image yang berbeda pula, adapun 5 hasil konstruksi image 

perempuan tokoh Ratna dalam film yang di dapat, menggunakan 

konstruksi image berdasarkan pandangan perempuan (female gaze).  

2. Relevansi dari hasil konstruksi image perempuan tokoh Ratna dalam film 

7 Hati 7 Cinta 7 Wanita dengan pembelajaran sastra di SMA yaitu: 

a.  Konstruksi image perempuan tokoh Ratna dapat dijadikan contoh 

dalam mengapresiasikan perempuan di dalam naskah drama kelas XI 

semester I. 
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b. Konstruksi image perempuan dapat menanamkan sikap peduli 

terhadap perempuan dan memperkenalkan sosok perempuan yang 

dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Konstruski image perempuan juga dapat melatih siswa dalam 

mengembangkan karakter tokoh yang ada dalam drama, serta melatih 

sikap kritis siswa terhadap fenomena film atau sinetron yang ada. 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan, peneliti ingin 

memberikan saran kepada: 

1. Peneliti selanjutnya yang mengambil sastra tentang perempuan dapat 

menjadikan skripsi ini sebagai bahan refresni dan lebih dalam peka lagi 

menggali fenomena film atau sinentron yang ada  di masyarakat. 

2. Guru di sekolah juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan 

mengajar di sekolah sehingga tidak semerta-merta hanya menganalisis 

unsur instrinsik saja tetapi menganalisis terbentuknya suatu karanter 

tokoh dalam drama atau film. 

3. Masyarakat luas yang membaca skripsi ini dapat menjadikan bahan 

pelajaran untuk  lebih kritis lagi terhadap fenomena drama, film, atau 

sinetron yang membentuk karaktrer perempuan dan dapat dijadikan 

contoh dalam kehidupan sehari-hari. 
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