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ABSTRAK 

Analisis Citra Perempuan Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita  

Oleh 

Maria Chintya Dyah Noventa 

Citra perempuan merupakan gambaran yang dimiliki setiap individu mengenai 

perempuan. Secara sadar atau tidak, media massa salah satunya film berperan 

besar dalam penanaman mengenai citra perempuan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui citra perempuan perspektif media massa dalam film 7 

Hati 7 Cinta 7 Wanita. Peneliti menemukan 15 adegan untuk kemudian dianalisis 

dengan menggunakan metode semiotika Ferdinand de Saussure. Hasil yang 

didapat bahwa dalam film tersebut terdapat citra pilar yang menggambarkan 

perempuan sebagai istri, baik itu seorang ibu rumah tangga maupun wanita karir 

yang menjadi “pilar” pengurus keluarga; citra pinggan yang menggambarkan 

perempuan berhubungan dengan dunia dapur; citra pigura yang menggambarkan 

pentingnya perempuan untuk menjaga penampilannya agar terlihat menarik; dan 

citra peraduan yang menggambarkan perempuan sebagai objek seks oleh laki-laki 

yang tidak ada ikatan pernikahan maupun yang sudah memiliki ikatan pernikahan. 

 

Kata Kunci : Citra Perempuan, Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, Semiotika Saussure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Analysis of Women Images in “7 Hati 7 Cinta 7 Wanita” Movie 

 

By  

Maria Chintya Dyah Noventa 

 

Woman Image is the profile of a woman on each individual’s view. Consciously or 

not, mass media one of which is movie has a big role in the cultivation of women 

images. The purpose of this study was to observe women images from the 

perspective of mass media on the movie “7 Hati 7 Cinta 7 Wanita”. Researcher 

found 15 scenes to be analyzed using the method of semiotica Ferdinand de 

Saussure. The results show that from the movie, were found pillar image that 

describes the woman as wife, be it a housewife nor a career woman that become 

“pillar” family keeper; dish image that describes the woman that associated with 

the kitchen things, frame image that describes the importance of woman to 

maintain its appearance to look attractive; and bed image that describes the 

woman as sex object by men who there is no bond of marriage or  have the bond 

of marriage. 

 

Keywords : Women image, 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita Movie, Semiotica of Saussure 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia, satunya lagi 

adalah lelaki. Menurut Mansour Fakih (1996), dari hasil konstruksi sosial 

maupun kultural, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan 

keibuan. Ada juga perempuan yang kuat dan rasional (Ashaf; 2009: 85-86). 

Menurut Zaitunah Subhan dalam buku karangannya “Tafsir Kebencian: 

Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an”,  mendefinisikan perempuan yaitu 

berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah 

menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita 

dianggap berasal dari bahasa Sansekerta, dengan kata dasar Wan yang 

berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau 

merupakan objek nafsu (Subhan; 2009 : 19). 

Jika berbicara mengenai eksistensi atau keberadaan perempuan di Indonesia 

ternyata masih ada suatu ketidakadilan. Dalam dunia politik misalnya, 

banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Porsi perempuan di dunia politik 

hanyalah 30% saja dari laki-laki. Di era kabinet Abdurrahman Wahid posisi 

Menteri yang dipegang oleh perempuan hanya 2 orang dari 32 Menteri, di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jenis_kelamin
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Lelaki
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kabinet Megawati hanya 2 orang dari 37 Menteri, di kabinet Susilo 

Bambang Yudhoyono hanya 4 orang dari 35 Menteri, sementara di kabinet 

Jokowi perempuan menduduki kursi menteri hanya 8 orang dari 34 kursi 

(Arivia; 2006 : 4). Walaupun dari data tersebut menunjukkan bahwa peran 

perempuan dalam dunia politik tidak terlalu diperlukan, tetapi ada 

peningkatan jumlah perempuan di kabinet yang menunjukkan perempuan 

juga memiliki andil dalam hal berpolitik. Kenyataannya masih ada peran 

lain yang membutuhkan sosok perempuan misalnya peran perempuan 

dengan berbagai profesi pekerjaan lain yaitu sebagai guru, dokter, polisi, 

pengusaha, dan tentunya sebagai ibu rumah tangga. 

Perempuan di Indonesia hingga saat ini dihadapkan dengan berbagai 

permasalahan. Permasalahan tersebut mulai dari kasus kekerasan dalam 

rumah tangga baik fisik, verbal, maupun mental, pekerja seks, hamil diluar 

nikah, perselingkuhan, dan poligami. Berdasarkan data Komisi Nasional 

Perlindungan Perempuan dua tahun terakhir yaitu 2013 dan 2014, jumlah 

perempuan yang mengalami KDRT tahun 2013 sebanyak 11.719 kasus, dan 

tahun 2014 sebanyak 5.945 kasus. Sedangkan untuk kasus penjaja seks, data 

terakhir menunjukkan jumlah pekerja seks tahun 2015 berdasarkan data 

Kementerian Sosial sebanyak 56.000 dan tersebar di 140 lokalisasi di 

Indonesia. Hal ini menyebabkan banyaknya perempuan penjaja seks terkena 

penyakit yang berhubungan dengan kelamin yang berujung pada kematian. 

Permasalahan lainnya yaitu hamil diluar nikah. Tidak hanya dialami oleh 

perempuan yang memang sudah cukup umur untuk memiliki anak, saat ini 

ternyata fenomena seks bebas dan hamil diluar nikah banyak dialami oleh 
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remaja putri usia sekolah. Mengutip data  Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  hingga 2014 ini menunjukkan,  

setengah dari jumlah gadis muda perkotaan dan 62,7 persen  pelajar putri 

SMP tidak perawan. Hasil  survei  Komisi Nasional Perlindungan Anak 

(KOMNAS-PA) di waktu tak berbeda jauh  Sementara 21,2 persen dari para 

siswi SMP tersebut mengaku pernah melakukan aborsi ilegal. Dari survei 

yang diselenggarakan KOMNAS-PA tersebut terungkap bahwa tren 

perilaku seks bebas pada remaja Indonesia tersebar secara merata di seluruh 

kota dan desa, dan terjadi pada berbagai golongan status ekonomi dan 

sosial, baik kaya maupun miskin. Data tersebut diperoleh berdasarkan survei 

oleh KOMNAS-PA  yang dikumpulkan dari 4.726 responden siswa SMP 

dan SMA di 17 kotabesar (http://beritakaltara.com/?p=2053 ; diakses pada 2 

April 2015, 17:45). 

Berdasarkan fenomena kehidupan perempuan Indonesia saat ini, membuat 

para  penulis naskah cerita tertarik untuk mengkonstruksi realitas kehidupan 

perempuan yang dikemas dalam sebuah film. Film dikenal sebagai salah 

satu saluran komunikasi massa. Film adalah cerita singkat yang di tampilkan 

dalam bentuk gambar dan suara yang dikemas sedemikian rupa dengan 

permainan kamera, teknik editing, dan skenario yang ada sehingga membuat 

penonton terpesona (Effendy, 2002: 50).  Dalam film tentu tidak terlepas 

dari adanya sosok perempuan yang turut berperan, baik itu sebagai pemeran 

utama, ataupun hanya sebagai pemeran figuran. 

 

http://beritakaltara.com/?p=2053
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Salah satu film yang bertemakan tentang perempuan yaitu film 7 Hati 7 

Cinta 7 Wanita. Alasan peneliti memilih film ini karena fokus terhadap 7 

perempuan yang memiliki perbedaan citra yang dikemas dalam satu film. 

Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita bercerita tentang 7 orang wanita yang 

memiliki berbagai permasalahan kehidupannya. Wanita pertama bernama 

Kartini (Jajang C. Noer) berprofesi sebagai dokter kandungan, sementara 6 

wanita lagi menjadi pasien Kartini. Film ini menceritakan latar belakang 

masalah masing-masing secara flashback dan dinarasikan sendiri oleh 

Kartini. Wanita pertama adalah Ningsih (Patty Sandya) yang mengharapkan 

kehadiran seorang anak laki-laki yang kuat dan berpendirian, yang tidak 

seperti suaminya. Wanita kedua adalah Yanti (Happy Salma) yang bekerja 

sebagai penjaja seks dan  bermasalah dengan kanker rahimnya. Wanita 

ketiga adalah Rara (Tamara Tyasmara) yang masih berumur 14 tahun. Rara 

masih duduk di bangku kelas 2 SMP dan kini Ia hamil akibat melakukan 

seks bebas. Wanita keempat adalah Lastri (Tizza Radia) yang sampai saat 

ini belum hamil, tapi Lastri memiliki Hadi (Verdi Solaiman), suaminya 

yang sangat penyayang. Wanita kelima adalah Lili (Olga Lidya), wanita 

hamil satu ini selalu mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Wanita 

keenam adalah Ratna (Intan Kieflie), seorang wanita yang bekerja keras 

demi mendapatkan uang untuk kelahiran anaknya nanti, Ia merupakan sosok 

perempuan yang mandiri.  

Secara sengaja atau tidak, media massa baik cetak maupun elektronik 

(koran, majalah, televisi, film, dan sebagainya) juga berperan besar dalam 

penanaman mengenai citra perempuan. Berita mengenai perempuan hanya 
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berupa sensasi, lelucon murahan, sebagai ratu kecantikan, atau bagaimana 

perempuan diperkosa, menderita dengan segala kesedihannya. Jarang media 

massa memberitakan tentang keberhasilan perempuan (Siregar; 2001 : 8). 

Media massa masih menggambarkan citra perempuan seperti yang 

diungkapkan oleh Tomagola (1998), yakni : pilar, pinggan, pigura, dan 

peraduan. Pilar sebagai “pilar” pengurus rumah tangga, pinggan yaitu 

berkaitan dengan dapur, pigura menyangkut pentingnya menjaga 

penampilan fisik, dan peraduan yakni yang berhubungan dengan seks. 

Dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita terdapat citra perempuan yang 

ditampilkan oleh masing-masing tokoh perempuan. Citra perempuan dalam 

film tersebut yang hendak diteliti berdasarkan perspektif media massa yaitu 

citra pilar, pigura, dan pinggan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang citra perempuan dalam film 7 hati 7 cinta 7 

wanita dengan menggunakan teori analisis semiotik Ferdinand De Saussure 

untuk melihat tanda dan makna dalam film tersebut yang kemudian akan 

dianalisis oleh peneliti berdasarkan tanda dan makna yang berhubungan 

dengan citra perempuan perspektif media massa. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

Bagaimana analisis citra perempuan perspektif media massa yang meliputi 

citra pilar, pinggan, pigura, dan peraduan. dalam film 7 hati 7 cinta 7 

wanita? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis citra perempuan 

perspektif media massa yang meliputi citra pilar, pinggan, pigura, dan 

peraduan dalam film 7 hati 7 cinta 7 wanita 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan peneliti mengenai analisis semiotik dalam metode penelitian 

komunikasi khususnya untuk menganalisis film.  

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui tentang gambaran citra  

perempuan dalam film serta menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang ingin membahas mengenai analisis film di Jurusan 

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1  Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi yang dibutuhkan peneliti 

dalam melakukan penelitian. Menurut soedradjad (2002) dalam bukunya 

yang berjudul teknik menulis karya ilmiah, tinjauan pustaka atau tipus dapat 

diartikan sebagai rangkuman dalam suatu bab yang berisi akumulasi 

kegiatan peneliti dalam menyusun kerangka berpikir dengan mempelajari 

teori-teori maupun hasil penelitian yang sudah ada. 

Adapun penelitian terdahulu yang menurut peneliti relevan dengan 

penelitian ini yaitu : 

1. Skripsi Emirullyta Harda Ninggar , Jurusan Ilmu Komunikasi, 

Universitas Lampung (2015) dengan judul “Penggambaran Citra 

Perempuan Dalam Serial Drama Komedi Malam Minggu Miko (Studi 

Pada Serial Drama Komedi Season 2 di Kompas TV)” yang meneliti 

mengenai citra perempuan yang digambarkan melalui aspek fisis, psikis 

dan sosial dengan menggunakan metode penelitian analisis isi kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah secara umum perempuan digambarkan 

sebagai perempuan yang cantik, modis, dan berasal dari kalangan kelas  

sosial menengah ke atas secara fisis, namun secara psikis mengalami 
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2. penyimpangan dalam bersikap dan bertingkah laku yang digunakan 

untuk mendominasi lawan jenis. Sehingga citra perempuan negatif 

masih melekat, ditambah dengan sikap terbukanya dengan lawan jenis 

yang mengaburkan batasan antara pertemanan biasa atau yang memiliki 

hubungan spesial, yang akhirnya membuat citra negatif perempuan 

semakin melekat dalam serial tersebut. Penelitian ini memberikan 

kontribusi mengenai citra perempuan yang dapat dilihat dari aspek fisik, 

psikis, maupun sosial. Sementara yang membedakan adalah peneliti  

akan membahas mengenai citra perempuan dalam media massa berupa 

citra pinggan, citra pilar, citra pigura, citra peraduan, dan citra pergaulan 

menggunakan analisis semiotika.  

Skripsi Multazam, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN 

Sunan Kalijaga (2013), dengan judul “Citra Perempuan dalam Film 

Kehormatan di Balik Kerudung (Analisis Semiotik)” yang meneliti 

mengenai citra perempuan dalam Islam dan meneliti citra perempuan 

perspektif media massa menggunakan analisis semiotik Roland Barthes. 

Hasil dari penelitian ini adalah adanya penggambaran citra perempuan 

dalam Islam yaitu citra perempuan penyabar, amanah, pemaaf, sopan 

dan lembut,  serta citra perempuan perspektif media massa yaitu citra 

pigura dan pinggan, pada tokoh perempuan dalam film tersebut. 

Penelitian ini memberikan kontribusi mengenai citra perempuan dalam 

media massa yaitu citra pinggan, citra pilar, citra pigura, citra peraduan, 

dan citra pergaulan. Sementara yang membedakan adalah peneliti  akan 

membahas mengenai citra perempuan dalam media massa berupa citra 
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3. pinggan, citra pilar, citra pigura, citra peraduan, dan citra pergaulan 

menggunakan analisis semiotika model Ferdinand de Saussure.  

4. Skripsi Khariroh Asri Normalia, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (2011), dengan judul “Konstruksi 

Seksualitas Perempuan dalam Film Horor Tali Pocong Perawan” yang 

meneliti mengenai konstruksi seksualitas perempuan dalam film horor 

Tali Pocong Perawan menggunakan analisis semiotika Ferdinand de 

Saussure. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kategori yang termasuk 

dalam seksualitas perempuan, yaitu simbol-simbol seksualitas dan 

perempuan sebagai objek seksualitas. Simbol seksualitas sendiri 

terpecah dalam 3 kategori, yaitu bahasa verbal terdapat sub bagian 

perawan dan desahan, kategori fashion ada ada baju dalam dan baju 

terbuka, sedangkan kategori tubuh payudara, bibir, leher, pantat serta 

paha, melalui kategorisasi itu, perempuan terlihat dipandang sebagai 

objek hasrat laki-laki. Penelitian ini memberikan kontribusi mengenai 

penggunaan analisis semiotika Ferdinand Saussure dalam Film. 

Sementara yang membedakan adalah peneliti  akan membahas mengenai 

citra perempuan dalam media massa berupa citra pinggan, citra pilar, 

citra pigura, citra peraduan, dan citra pergaulan menggunakan analisis 

semiotika model Ferdinand de Saussure.  

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

yang disajikan dalam bentuk tabel : 
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No Judul 

 

Penggambaran Citra 

Perempuan Dalam 

Serial Drama 

Komedi Malam 

Minggu Miko (Studi 

Pada Serial Drama 

Komedi Season 2 di 

Kompas TV) 

Citra Perempuan 

dalam Film 

Kehormatan di 

Balik Kerudung 

(Analisis 

Semiotik) 

 

Konstruksi 

Seksualitas 

Perempuan 

dalam Film 

Horor Tali 

Pocong 

Perawan 

 

1 Tinjauan 

 

Emirullyta Harda 

Ninggar/Universitas 

Lampung/ 2015 

Multazam/UIN 

Sunan Kalijaga/ 

2013 

Khariroh Asri 

Normalia/ 

Universitas 

Muhammadiyah 

Yogyakarta/ 

2011 

2 Teori Analisis Isi Teori Semiotika 

Roland Barthes 

Teori Semiotika 

Ferdinand 

Saussure 

3 Metode  Metode Kualitatif-

Deskriptif 

Metode 

Kualitatif-

Deskriptif 

Metode 

Kualitatif-

Deskriptif 

4. Simpulan Citra Perempuan 

dapat dilihat dari 

aspek fisik, psikis, 

dan sosial 

Citra perempuan 

dalam Islam 

yaitu citra 

perempuan 

penyabar, 

amanah, 

pemaaf, sopan 

dan lembut, 

serta citra 

perempuan 

perspektif media 

yaitu citra 

pinggan, citra 

pilar, citra 

pigura, citra 

peraduan, dan 

citra pergaulan 

adanya kategori 

yang termasuk 

dalam 

seksualitas 

perempuan, 

yaitu simbol-

simbol 

seksualitas dan 

perempuan 

sebagai objek 

seksualitas 

5 Perbedaan Penelitian 

sebelumnya 

membahas mengenai 

citra perempuan 

yang digambarkan 

melalui aspek fisik, 

psikis maupun sosial 

menggunakan 

analisis isi 

Penelitian 

sebelumnya 

membahas 

mengenai citra 

perempuan 

dalam Islam dan 

citra perempuan 

perpektif media 

dalam film 

Penelitian 

sebelumnya 

membahas 

mengenai 

seksualitas 

dalam film 

menggunakan 

semiotika 

Ferdinand 
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sedangkan penelitian 

ini akan membahas 

mengenai citra 

perempuan 

perspektif media 

massa yaitu Pilar, 

pinggan, pigura, 

peraduan dan 

pergaulan 

menggunakan 

analisis semiotik 

ferdinand saussure.  

  

Kehormatan di 

Balik Kerudung 

dengan 

menggunakan 

metode analisis 

semiotika 

Roland Barthes  

sedangkan 

penelitian ini 

akan membahas 

mengenai citra 

perempuan 

perspektif media 

massa yaitu 

pilar, pinggan, 

pigura, peraduan 

dan pergaulan 

menggunakan 

analisis semiotik 

ferdinand 

saussure.  

 

Saussure 

sedangkan 

penelitian ini 

akan membahas 

mengenai citra 

perempuan 

perspektif 

media massa 

yaitu Pilar, 

pinggan, pigura, 

peraduan dan 

pergaulan 

menggunakan 

analisis 

semiotik 

ferdinand 

saussure.  

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

2.2 Tinjauan Tentang Komunikasi Massa  

2.2.1 Definisi Komunikasi  

Sebuah definisi singkat dibuat oleh Harold D. Laswell bahwa cara tepat 

untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab 

pertanyaan siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui 

saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya (Cangara;2011 : 19). 

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang 

kepada orang lain untuk mengubah sikap, pendapat atau prilaku, baik 

langsung secara lisan, maupun tak langsung atau melalui media 

(Effendy; 2003 : 5). 



12 
 

 

Fungsi komunikasi yaitu : 

1. Menginformasikan (To inform). 

2. Mendidik (To educate). 

3. Menghibur (To entertain). 

4. Mempengaruhi (To influence) (Effendy; 2003 : 55)  

Menurut Onong Uchajana Effendy dalam buku yang berjudul “Ilmu 

Komunikasi (Teori dan Praktek)” (2007 : 11), proses komunikasi terbagi 

menjadi dua tahap yaitu : 

a. Proses Komunikasi Secara Primer 

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampian pikiran 

dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan 

lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer 

dalam proses komunikasi pesan verbal (bahasa), dan pesan 

nonverbal (kial/gesture, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya) 

yang secara langsung dapat/mampu menerjemahkan pikiran dan atau 

perasaan komunikator kepada komunikan.  

b. Proses komunikasi sekunder  

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian 

pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan 

alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang 

sebagai media pertama. Seorang komunikator menggunakan media 

kedua dalam menyampaikan komunikasi karena komunikan sebagai  

sasaran berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak 

Surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dsb 
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adalah media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. 

Proses komunikasi secara sekunder itu menggunakan media yang 

dapat diklasifikasikan sebagai media massa (surat kabar, televisi, 

radio, dsb) dan media nirmassa (telepon,surat, dsb).   

Seperti halnya definisi komunikasi, klasifikasi tipe atau bentuk 

komunikasi di kalangan para pakar juga berbeda satu sama lainnya. 

Misalnya kelompok sarjana komunikasi Amerika yang menulis buku 

Human Communication (1980) membagi komunikasi atas lima 

macam tipe, yakni komunikasi antarpribadi (interpersonal 

communication), komunikasi kelompok kecil (small group 

communication), komunikasi organisasi (organizational 

communication), komunikasi massa (mass communication), dan 

komunikasi publik (public communication). Sedangkan menurut 

Joseph A. DeVito seorang profesor komunikasi di City University of 

New York dalam bukunya Communicology (1982) membagi 

komunikasi atas empat macam, yakni komunikasi antarpribadi, 

komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik, dan komunikasi 

massa (Cangara; 2011 : 29). 

     2.2.2 Definisi Komunikasi Massa  

Komunikasi Massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang    

berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga 

kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat 
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mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan film (Cangara ; 2011 : 

37). Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media 

massa (media cetak dan elektronik). Massa dalam arti komunikasi massa 

lebih menunjuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media 

massa. Dengan kata lain, massa yang dalam sikap dan perilakunya 

berkaitan dengan peran media massa. Oleh karena itu, massa disini 

menunjuk pada khalayak, audience, penonton, pemirsa, atau pembaca. 

Media massa itu antara lain televisi, radio, internet, majalah, koran, 

tabloid, buku, dan film (film bioskop dan bukan negatif film yang 

dihasilkan kamera) (Nurudin; 2007 : 4-5).  

Elemen komunikasi pada komunikasi secara umum juga berlaku bagi 

komunikasi massa. Dalam komunikasi massa pengirim sering disebut 

sebagai sumber (source) atau komunikator, sedangkan penerima pesan 

yang berjumlah banyak disebut audience, komunikan, pendengar, 

pemirsa, penonton, atau pembaca. Sementara itu, saluran dalam 

komunikasi massa yang dimaksud antara lain televisi, radio, surat kabar, 

buku, film, kaset/CD, dan internet yang juga sering disebut media 

massa.  

      2.2.3 Film Sebagai Komunikasi Massa 

   Film merupakan alat komunikasi massa yang muncul pada akhir abad   

ke-19. Film merupakan alat komunikasi yang tidak terbatas ruang 

lingkupnya di mana di dalamnya menjadi ruang ekspresi bebas dalam 
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sebuah proses pembelajaran massa. Kekuatan dan kemampuan film 

menjangkau banyak segmen sosial, yang membuat para ahli film 

memiliki potensi untuk mempengaruhi membentuk suatu pandangan 

dimasyarakat dengan muatan pesan di dalamnya. Hal ini didasarkan atas 

argument bahwa film adalah potret dari realitas di masyarakat. Film 

selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang di dalam 

masyarakat dan kemudian memproyeksikanya ke dalam layar 

(Sobur,2003 : 126 –127).  

Film merupakan medium komunikasi yang ampuh sekali, bukan saja 

untuk hiburan, tetapi juga untuk penerangan serta pendidikan 

(Effendy;2000 : 209). Dalam ilmu komunikasi, film merupakan bagian 

dari komunikasi massa. Secara teoritis dan telah terbukti kebenarannya, 

film adalah alat komunikasi massa yang paling dinamis dewasa ini. Apa 

yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga, masih lebih cepat dan 

lebih mudah masuk akal dari apa yang hanya dapat dibaca dan 

memerlukan lagi penghayatan untuk mendapatkan makna (Ismail; 1986 

: 74).  

2.3 Tinjauan Tentang Film  

Film adalah alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak 

melalui sebuah media cerita. Secara esensial dan substansial film memiliki 

power yang akan berimplikasi terhadap komunikan masyarakat 

(Wibowo.dkk; 2006 : 196). Sedangkan menurut KBBI film adalah selaput 
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tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan 

dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di 

bioskop). Film juga diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup (KBBI; 

2007 : 316). 

Menurut Prof. Onong Uchjana Effendy (2003:210) terdapat jenis film 

menurut sifatnya: 

1. Film cerita (story film) 

Film cerita adalah jenis film yang menyajikan kepada publik sebuah 

cerita. Film jenis ini lazim dipertontonkan di bioskop dengan pemain 

para bintang film terkenal. Film cerita disitribusikan layaknya barang 

dagangan, untuk semua kalangan masyarakat, dimanapun ia berada. 

2. Film berita (newsreel) 

Film berita adalah film mengenai peristiwa yang benar-benar terjadi. 

karena sifatnya berita, maka film yang disajikan kepada public harus 

mengandung nilai berita. 

3. Film dokumenter (documentary film) 

Film dokumenter dilihat dari segi subjek dan pendekatannya adalah 

penyajian hubungan manusia yang didramatisir dengan kehidupan 

kelembagaannya, baik lembaga industri, sosial maupun politik, dan jika 

dilihat dari segi teknik merupakan bentuk yang kurang penting 

dibanding isinya. 

4. Film kartun (cartoon film) 

Titik berat pembuatan film kartun adalah seni lukis. Satu perstau gambar 

dilukis dengan seksama umtuk kemudian dipotret satu per satu pula. 
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Dan apabila rangkaian lukisan sebanyak 16 buah, setiap detiknya diputar 

dalam proyektor film, sehingga lukisan tersebut menjadi hidup. 

Merujuk pada skripsi Rouli Afrilya dengan judul Metafora “Matahari” 

Dalam Film Suncatchers (Analisis Semiotika Metafora “Matahari” dalam 

Film Suncatchers) , Unsur-unsur yang dominan di dalam proses pembuatan 

film antara lain: produser, sutradara, penulis skenario, penata kamera 

(kameramen), penata artistik, penata musik, editor, pengisi dan penata suara, 

aktor-aktris/ bintang film (Afrilya; 2014). 

1. Produser 

Produser adalah orang yang ditunjuk mewakili produser pelaksana 

(eksekutif produser) untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh 

produser pelaksana. Sedangkan eksekutif produser adalah orang yang 

memiliki wawasan dengan mengerti program televisi secara keseluruhan 

(Suprapto;2006 : 62). 

2. Sutradara 

Sutradara adalah orang yang bertanggungjawab terhadap proses 

pembuatan film di luar hal-hal yang berkaitan dengan dana dan properti 

lainnya. Di dalam proses pembuatan film, sutradara bertugas 

mengarahkan seluruh alur dan proses pemindahan suatu cerita atau 

informasi dari naskah skenario ke aktivitas produksi (Beaver; 1994 : 

112). 

3. Penulis Skenario  

Skenario film adalah naskah cerita film yang ditulis dengan berpegang 

pada standar-standar atau aturan-aturan tertentu. Skenario atau naskah 

http://repository.usu.ac.id/xmlui/handle/123456789/40728
http://repository.usu.ac.id/xmlui/handle/123456789/40728
http://repository.usu.ac.id/xmlui/handle/123456789/40728
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cerita film itu ditulis dengan tekanannya lebih mengutamakan visualisasi 

dari sebuah situasi atau peristiwa melalui adegan demi adegan yang jelas 

pengungkapannya. Jadi, orang yang menulis naskah skenario untuk 

dijadikan sebuah film disebut penulis skenario (Beaver; 1994 :112). 

4. Penata Kamera (Kameramen) 

Penata kamera atau populer juga dengan sebutan kameramen adalah 

seseorang yang bertanggung jawab dalam proses perekaman 

(pengambilan) gambar di dalam kerja pembuatan film. Seperti halnya 

sutradara, kameramen juga mempunyai peran yang sangat penting dalam 

keberhasilan suatu film (Beaver; 1994 : 66) 

5. Penata Artistik 

Penata Artistik adalah seseorang yang bertugas untuk menampilkan cita 

rasa artistik pada sebuah film yang diproduksi. Tugas seorang penata 

artistik di antaranya menyediakan sejumlah sarana seperti lingkungan 

kejadian, tata rias, tata pakaian, perlengkapan-perlengkapan yang akan 

digunakan para pelaku (pemeran) film dan lainnya (Beaver; 1994 :28) 

6. Penata Musik 

Penata musik adalah seseorang yang bertanggungjawab sepenuhnya 

tehadap pengisian suara musik tersebut. Seorang penata musik dituntut 

tidak hanya sekedar menguasai musik, tetapi juga harus memiliki 

kemampuan atau kepekaan dalam mencerna cerita atau pesan yang 

disampaikan oleh film (Karsito; 2008:67) 

7. Editor 

Baik atau tidaknya sebuah film yang diproduksi akhirnya akan 
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ditentukan pula oleh seorang editor yang bertugas mengedit gambar 

demi gambar dalam film tersebut (Beaver; 1994 : 32). 

8. Pengisi dan Penata Suara 

Pengisi suara adalah seseorang yang bertugas mengisi suara pemeran 

atau pemain film. Penata suara adalah seseorang atau pihak yang 

bertanggungjawab dalam menentukan baik atau tidaknya hasil suara 

yang terekam dalam sebuah film (Karsito; 2008 : 70). 

9. Bintang Film 

Bintang film atau pemeran film dan biasa juga disebut aktor dan aktris 

adalah mereka yang memerankan atau membintangi sebuah film yang 

diproduksi dengan memerankan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita 

film tersebut sesuai skenario yang ada. Pemeran dalam sebuah film 

terbagi atas dua, yaitu pemeran utama (tokoh utama) dan pemeran 

pembantu (figuran) (Karsito; 2008 : 63). 

Berbagai genre film di bioskop telah banyak diproduksi di Indonesia mulai 

dari film horor, film komedi, film cinta, film action, film nasionalisme, film 

religi, film musikal, dan sebagainya, serta termasuk film yang mengisahkan 

tentang perempuan. Beberapa film Indonesia yang mengangkat tema 

perempuan  di era tahun 2000-an dan pernah tayang di bioskop Indonesia 

yakni : 

1. Ca Bau Kan, karya Nia Dinata, dirilis tahun 2002. 

2. Berbagi Suami,  karya Nia Dinata, dirilis tahun 2006. 

3. Perempuan Punya Cerita, karya Vivian Idris dan Melissa Karim , dirilis 

tahun 2008. 
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4. Jamila dan Sang Presiden, karya Ratna Sarumpaet , dirilis tahun 2009.  

5. Perempuan Berkalung Sorban, karya Abidah El Khalieqy dan 

disutradarai oleh Hanung Bramantyo, dirilis tahun 2009.  

6. 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, karya Robby Ertanto, dirilis tahun 2010. 

7. Wanita Tetap Wanita; karya Irwansyah, Teuku Wisnu, Didi Riyadi, 

Reza Rahardian; dirilis tahun 2013.  

8. Merry Riana : Mimpi Sejuta Dolar, karya Alberthine Endah dan 

disutradarai oleh Hestu Saputra, dirilis tahun 2014.  

2.4  Teori Semiotika 

   2.4.1. Definisi Semiotika 

Semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. Menurut Preminger 

(2001), semiotika menganggap bahwa fenomena sosial atau 

masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotika 

mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, yang memungkinkan tanda-

tanda tersebut mempunyai arti. Tokoh-tokoh penting dalam bidang 

semiotik adalah Ferdinand De Saussure, seorang ahli linguistik dari 

Swiss dan Charles Sanders Peirce, seorang ahli filsafat dan logika 

Amerika (Kriyantono; 2006 : 265).  

Dapat dikatakan bahwa semiotika adalah ilmu tentang tanda, dan 

merupakan cabang filsafat yang mempelajari dan menelaah tanda 

(Vera; 2014 : 3).  
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        2.4.2. Kaitan Antara Semiotika dan Film  

Semiotika dalam wilayah kajian ilmu komunikasi memiliki jangkauan 

yang luas, kaitan penting antara komunikasi dan semiotika adalah 

komunikasi secara sederhana didefinisikan sebagai proses pertukaran 

pesan, dimana pesan terdiri atas tiga elemen, yaitu tanda dan simbol, 

bahasa, dan wacana (Vera; 2014 : 7). Semiotika dapat diterapkan pada 

berbagai level dan bentuk komunikasi, seperti komunikasi massa, 

komunikasi antarbudaya, dan komunikasi politik, dan sebagainya. 

Dalam komunikasi massa misalnya, kajian semiotika dapat 

diaplikasikan pada film, televisi, iklan, lagu,foto jurnalistik, dan  lain-

lain (Vera; 2014 : 10).  

Film merupakan bidang yang amat relevan bagi analisis semiotik. 

Menurut Art Van Zoest, film dibangun dengan tanda-tanda senada. 

Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama 

dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan. Pada film 

digunakan tanda-tanda yang ikonis yaitu tanda-tanda yang 

menggambarkan sesuatu (Kriyantono; 2006 : 263). 

Analisis semiotik dalam film berlangsung pada teks yang merupakan 

struktur dari produksi tanda. Bagian struktur penandaan dalam film 

biasanya terdapat dalam unsur tanda paling kecil, dalam film disebut 

scene. Scene dalam film merupakan satuan terkecil dari struktur cerita 

film atau biasa disebut alur. Analisis semiotik berupaya menemukan 

makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi dibalik sebuah tanda 
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(teks, iklan, berita, film), karena sistem tanda sifatnya sangat 

kontekstual dan bergantung pada pengguna tanda tersebut. Pemikiran 

pengguna tanda merupakan hasil dari berbagai konstruksi sosial 

dimana pengguna tanda tersebut berada (Danesi; 2010 : 3). 

       2.4.3. Semiotika Ferdinand de Saussure  

John Lyons (1995) mengungkapkan Ferdinad de Saussure adalah 

seorang yang layak disebut sebagai pendiri  linguistik modern dan  

tokoh besar asal Swiss (Sobur 2006:43). Saussure menggambarkan 

tanda sebagai struktur biner, yaitu struktur yang terdiri dari dua bagian: 

pertama, bagian fisik, yang disebut sebagai penanda (signifier), dan 

kedua, bagian konseptual, yang disebut petanda (signified) 

(Danesi,2011:30). 

Sementara dalam Vera ((2014 : 19) , Saussure membagi  tanda menjadi 

dua yaitu: 

      1. Penanda (Signifier), adalah bentuk-bentuk medium yang diambil             

oleh suatu tanda, seperti sebuah bunyi, gambar, atau coretan. 

2. Petanda (Signified), adalah konsep dan makna-makna yang berasal   

dari penanda.  

 
Gambar 2.1 

Model Semiotik Ferdinand Saussure 
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Dalam berkomunikasi, seseorang menggunakan tanda untuk mengirim 

makna tentang objek dan orang lain akan menginterpretasikan tanda 

tersebut. Objek bagi Saussure disebut “referent”. Hampir serupa dengan 

Peirce yang mengistilahkan interpretant untuk signified dan object untuk 

signifier, bedanya Saussure memaknai “objek” sebagai referent dan 

menyebutkannya sebagai unsur tambahan dalam proses penandaan. 

Contoh: ketika orang menyebut kata “anjing” (signifier) dengan nada 

mengumpat maka hal tersebut merupakan tanda kesialan (signified). 

Begitulah, menurut Saussure, “Signifier dan signified merupakan 

kesatuan, tak dapat dipisahkan, seperti dua sisi dari sehelai kertas.” (Sobur, 

2006 : 46).  

Di bawah ini merupakan contoh lain penggunaan semiotik ferdinand 

saussure : 

 
 

Gambar 2.2 

Contoh Penerapan Semiotik Ferdinand Saussure  
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2.5    Tinjauan Tentang Perempuan 

        2.5.1 Definisi Perempuan  

Perempuan merupakan lawan dari jenis kelamin laki-laki. Dalam  

KBBI, perempuan diartikan sebagai manusia yang mempunyai puki, 

dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. 

Dalam perspektif feminisme dikenal dua penggambaran ruang 

aktivitas bagi perempuan yaitu domestik dan publik. Ruang domestik 

meliputi aktivitas perempuan yang berkaitan dengan rumah tangga, 

sedangkan ruang publik menyangkut aktivitas yang dilakukan di luar 

rumah (Sugihastuti dan Saptiawan; 2007:84).  

Pada suatu ketika, kaum wanita dihadapkan kepada dua alternatif 

yaitu, menghabiskan waktu mereka untuk merenda, memasak, belajar 

menari dan kegiatan kesenian lainnya. Semenjak adanya revolusi 

industri presentase wanita yang memasuki sekolah/perguruan tinggi 

bertambah meningkat jumlahnya, merekapun dapat berbuat seperti apa 

yang dikerjakan oleh kaum laki-laki seperti naik sepeda, nyopir mobil, 

naik kuda, berenang, melempar bola ataupun main bola, sampai 

kepada menghitung serta menghapalkan dalil-dalil ilmu ukur dan 

aljabar, mencampur obat-obatan dan menyuntik, serta melakukan 

pekerjaan lain yang rumit (Notopuro; 1977:7).  

Memang pilihan hidup yang selama ini dianggap paling wajar dan 

“wajib” bagi perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga (Siregar; 

2001:33). Tetapi nyatanya ada juga perempuan yang tidak mau 
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melepaskan pekerjaan mereka setelah menikah karena ketidakpastian 

pernikahan (Siregar; 2001:34). 

Banyak kaum wanita dewasa ini yang telah berhasil menduduki  

jabatan-jabatan tinggi sebagai hakim, jaksa, pengacara, dokter, 

insinyur, guru besar, psikiater, artis, dan sebagainya 

(Notopuro;1997:20). Selain itu ada pekerjaan yang selama ini 

dipandang sebelah mata oleh masyarakat yaitu sebagai pekerja seks.  

Alasan yang membuat perempuan menjual tubuhnya sendiri untuk 

kepuasan laki-laki yaitu demi memenuhi kebutuhan hidup, selain itu 

sulitnya mencari pekerjaan yang halal, serta gaya hidup dan faktor 

lingkungan yang menjadi penyebabnya. Sementara itu, ada berbagai 

macam permasalahan yang saat ini masih dihadapi oleh kaum 

perempuan, seperti masalah kekerasan baik di luar ataupun dalam 

rumah tangga, poligami, hamil diluar nikah yang mengarah ke aborsi, 

banyaknya masalah  berpendapat, serta berbagai permasalahan 

lainnya.  

        2.5.2 Citra Perempuan Perspektif Media Massa 

Dalam bahasa komunikasi menurut Keith Davis, citra adalah: “The 

picture in ourhead” yang artinya adalah gambar yang ada dalam kepala 

kita. Sedangkan menurut Jalaludin Rakhmat medefinisikan citra sebagai 

gambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas, citra 

adalah dunia menurut persepsi (Soemirat dan Ardianto 2007:114). Citra 



26 
 

 

perempuan merupakan gambaran yang dimiliki setiap individu 

mengenai perempuan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan 

oleh Sugihastuti bahwa citra perempuan adalah semua wujud gambaran 

mental spiritual dan tingkah laku keseharian perempuan yang 

menunjukkan wajah dan ciri khas perempuan (Sofia dan Sugihastuti; 

2003 : 190).  

Dalam media massa, baik cetak maupun elektronik (koran, majalah, 

televisi, film, dan sebagainya) masih menggambarkan citra perempuan 

yakni berkisar pilar, pinggan, pigura, dan peraduan. Mengutip dari 

Skripsi Multazam (2013) yang berjudul Citra Perempuan Dalam Film 

Kehormatan Di Balik Kerudung, dalam buku Wanita dan Media, 

Tomagola melakukan penelitian untuk disertasinya tentang citra 

perempuan dalam media, yaitu citra pilar, citra pinggan, citra pigura, 

dan citra peraduan, yang akan dijelaskan sebagai berikut (Ibrahim dan 

Suranto; 1998 : 334) :  

1. Citra pilar dalam pencitraan perempuan, digambarkan sebagai 

“pilar”, pengurus  rumah tangga atau pengurus keluarga. Sebagai 

pengurus keluarga, perempuan diharapkan mengelola tiga hal 

utama. Pertama, keapikan fisik dari rumah suaminya. Kedua, 

sebagai pengelola dari sumberdaya rumah tangga yang dapat berupa 

: tenaga kerja yang tersedia dan keuangan rumah tangga. Ketiga, 

sebagai istri dan ibu yang baik dan bijaksana (Bungin; 2011 : 255). 
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2. Citra pinggan dalam pencitraan perempuan, tidak bisa melepaskan 

diri dari dapur karena dapur adalah dunia perempuan (Bungin; 2011 

: 255). Dunia Dapur tidak perlu menjadi suatu rangkaian kegiatan 

yang menyiksa, karena hasil-hasil teknologi dapat dengan mudah 

meringankan beban itu melalui dua cara. Pertama, dengan 

menggunakan alat-alat dapur yang mutakhir yang berteknologi 

tinggi, dan kedua, dengan memanfaatkan bahan-bahan masakan  

instant  (Ibrahim dan Suranto; 1998 : 334).  

3. Citra pigura dalam pencitraan perempuan, perempuan dalam hal ini 

memperhatikan fisik sebagai salah satu daya tariknya, karena 

bagaimanapun juga penampilan fisik seseorang dapat 

mempengaruhi reaksi dari orang-orang lainnya. Orang yang gemuk 

berharap langsing. Warna kulit, warna rambut, panjang rambut, 

penampilan secara umum, riasan wajah,dan perhiasan juga akan 

berpengaruh (Faturakhman; 2000 : 32).  

Seorang perempuan perlu mempertegas keperempuannya yang telah 

terberi secara biologis seperti mempunyai buah dada maupun yang 

terpatri secara budaya seperti mempunyai rambut panjang yang 

hitam pekat, mempunyai alis mata yang tebal, kulit putih, pinggul 

yang besar, dan betis yang ramping. Untuk mencapai hal-hal itu 

diperlukan dua syarat, yaitu : kesatu, organ-organ tubuh perempuan 

yang harus selalu dalam keadaan sehat, kedua, dengan bermodalkan 

organ-organ yang sehat, kecantikan seorang perempuan dapat 
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dibangun. Ada dua cara menjaga kesehatan dan kecantikan organ 

tubuh perempuan yaitu melalui latihan fisik dan diet. Dalam 

perjuangan mereka agar tetap memikat, para perempuan dikesankan 

selalu dikejar-kejar dua momok : umur mereka dan kegemukan  

(Ibrahim dan Suranto; 1998 : 337).  

4. Citra peraduan dalam pencitraan perempuan, berhubungan dengan 

perempuan sebagai objek pemuasan laki-laki, khususnya sebagai 

objek seksual (Bungin; 2011 : 255).  Perempuan sebagai objek seks 

atau pemuas laki-laki menurut Jean Kilbourne (1995) adalah sebuah 

mannequin atau boneka yang harus sempurna, tidak boleh ada 

keriput, lemak berlebih, tidak berkomedo, langsing, berkaki indah, 

muda, dan segar. Artinya, perempuan sebagai objek seks haruslah 

sempurna secara fisik, sebagai pemuas hasrat laki-laki ataupun 

dalam kalangan sendiri. Menurut Dadang Hawari , menyebutkan 

kategori yang berhubungan dengan perempuan yang dijadikan 

sebagai objek seks seperti : 

1. Pakaian merangsang, misalnya pakaian mini yang 

menampakkan tubuh bagian atas (dada dan payudara) dan tubuh 

bagian bawah (paha dan bokong), pakaian yang tipis menembus 

pandangan (transparan), atau membangkitkan nafsu birahi bagi 

yang memandangnya. 

2. Perbuatan atau sikap merangsang, misalnya pose menantang 

disertai ekspose bagian-bagian tubuh yang sensual (payudara, 



29 
 

 

paha, dan bokong, begitu pula sorotan mata dan ekspresi bibir. 

Termasuk dalam kategori ini gerak-gerik atau tarian erotis. 

3. Perbuatan seksual, termasuk perbuatan yang mendekatkan ke 

arah perbuatan perzinaan ( Hawari; 2002 : 24-25).  

Citra peraduan lebih banyak mendasarkan diri pada suatu anggapan 

bahwa “sewajarnya-lah” perempuan itu diperlakukan sebagai objek 

segala jenis pemuasan laki-laki, khususnya pemuasan seksual. Ciri 

khas adalah bahwa kecantikan perempuan ujungnya adalah untuk 

dipersembahkan kepada laki-laki. Kepuasan muncul bukan hanya 

pada laki-laki yang misalnya senang membelai kulit perempuan 

yang halus mulus, tetapi perempuan pun merasa dihargai, diterima 

dan dibutuhkan oleh laki-laki karena berhasil membuat laki-laki 

bahagia atas kulit halus, putih, dan mulusnya (Ibrahim dan Suranto; 

1998 : 339).  

2.6. Kerangka Pikir  

Film merupakan jenis komunikasi massa. Dalam film tentunya tidak terlepas 

dari adanya sosok perempuan. Secara sengaja atau tidak, media massa juga 

berperan besar dalam penanaman mengenai citra perempuan. Berita mengenai 

perempuan hanya berupa sensasi, lelucon murahan, sebagai ratu kecantikan, 

atau bagaimana perempuan diperkosa, menderita dengan segala kesedihannya, 

jarang media massa memberitakan tentang keberhasilan perempuan. Amal 

Tomagola menggambarkan citra perempuan dalam media massa, yaitu citra 
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pilar yang menggambarkan perempuan sebagai  “pilar” pengurus rumah 

tangga, citra pinggan menggambarkan perempuan dengan dunia dapur, citra 

pigura yang menggambarkan penampilan perempuan, dan citra peraduan 

menggambarkan perempuan sebagai objek pemuas laki-laki yang 

berhubungan dengan seks. Salah satu film yang becerita tentang perempuan 

adalah film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita. Dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, 

menggambarkan citra perempuan seperti apa yang digambarkan oleh 

Tomagola pada tokoh perempuan yang ada di film tersebut. Dalam penelitian 

ini menggunakan analisis semiotik Ferdinand De Saussure untuk melihat 

penanda dan petanda untuk kemudian menganalisisnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang 

sifatnya deskriptif. Riset Kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Disini yang lebih 

ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya 

(kuantitas) data (Kriyantono; 2006 : 56). 

Penelitian kualitatif biasa dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan 

alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam 

mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. 

Namun demikian tidak berarti bahwa dalam penelitian kualitatif ini 

peneliti sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan angka. Dalam hal-

hal tertentu misalnya, menyebutkan jumlah anggota keluarga, banyaknya 

biaya yang dikeluarkan untuk belanja sehari-hari ketika menggambarkan 

kondisi sebuah keluarga, tentu saja bisa. Yang tidak tepat adalah apabila 

dalam mengumpulkan data dan penafsirannya peneliti menggunakan 

rumus-rumus statistik (Arikunto; 2002 : 10).  
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Sedangkan data deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data 

yang berbentuk kata-kata frasa, klausa, kalimat atau paragraf dan bukan 

angka-angka. Dengan demikian hasil penelitian ini berisi analisis data 

yang sifatnya menuturkan, memaparkan, memerikan, menganalisis, dan 

menafsirkan (Satoto; 1992: 15). 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotik Ferdinand De 

Saussure  yang menjelaskan mengenai tanda, yang terbagi menjadi : 

1. Signifier (Penanda) 

Penanda adalah bentuk-bentuk medium yang diambil oleh suatu tanda, 

seperti sebuah gambar, bunyi, atau coretan yang membentuk kata di 

suatu halaman. Dalam penelitian ini yang diambil adalah dialog serta 

gambar adegan dari film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita yang berhubungan 

dengan citra perempuan perspektif media massa yang meliputi citra 

pilar, citra pinggan, citra pigura, dan citra peraduan. 

2. Signified (Petanda) 

Petanda adalah konsep dan makna-makna. Dalam penelitian ini akan 

dijelaskan konsep dan makna dari penanda yaitu dialog dan gambar 

adegan dari film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita yang berhubungan dengan 

citra perempuan dalam media massa yang meliputi citra pilar, citra 

pinggan, citra pigura, dan citra peraduan. 
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3.3  Unit dan Level Analisis  

Unit yang dianalisis dalam penelitian ini adalah film 7 hati 7 cinta 7 

wanita. Sedangkan level analisisnya adalah citra perempuan perspektif 

media massa yang meliputi citra pilar, citra pinggan, citra pigura, dan citra 

peraduan, dengan menggunakan model analisis semiotika Ferdinand De 

Saussure.  

3.4       Definisi Konseptual 

Definisi konseptual yaitu suatu definisi yang yang masih berupa konsep 

dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuisif masih bisa 

dipahami maksudnya (Azwar; 2007 : 72).  

Definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu :  

1. Analisis Semiotika adalah analisis mengenai tanda-tanda. Semiotika 

mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, yang memungkinkan tanda-

tanda tersebut mempunyai arti. 

2. Citra perempuan dalam media massa baik cetak (majalah, koran,dsb) 

maupun elektronik (film, televisi, dsb) masih digambarkan seperti apa 

yang diungkapkan oleh Tomagola yaitu citra pilar sebagai “pilar” 

pengurus rumah tangga, citra pinggan yaitu berkaitan dengan dapur, 

citra pigura yang menggambarkan pentingnya perempuan untuk 

menjaga penampilannya, dan citra peraduan yakni yang berhubungan 

dengan objek seks. 
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3. Film adalah alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak 

melalui sebuah media cerita. Secara esensial dan substansial film 

memiliki power yang akan berimplikasi terhadap komunikan 

masyarakat. Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak 

segmen sosial, yang membuat para ahli film memiliki potensi untuk 

mempengaruhi membentuk suatu pandangan dimasyarakat dengan 

muatan pesan di dalamnya. 

3.5  Fokus Penelitian  

Fokus penelitian dalam penelitian ini untuk menganalisis citra perempuan 

perspektif media massa dalam film 7 hati 7 cinta 7, berupa citra pilar, citra 

pinggan, citra pigura, citra peraduan, dan citra pergaulan menggunakan 

analisis semiotika model Ferdinand de Saussure yang berupa penanda dan 

petanda.  

1. Citra Pilar  

Perempuan digambarkan sebagai “pilar” pengurus rumah tangga atau 

pengurus keluarga. Sebagai pengurus keluarga, perempuan diharapkan 

mengelola tiga hal utama. Pertama, keapikan fisik dari rumah 

suaminya. Kedua, sebagai pengelola dari sumberdaya rumah tangga 

yang dapat berupa : tenaga kerja yang tersedia dan keuangan rumah 

tangga. Ketiga, sebagai istri dan ibu yang baik dan bijaksana 

2. Citra Pinggan 

Perempuan dikaitkan dengan dunia dapur. Dunia dapur erat kaitannya 

dengan dunia masak, ditandai dengan adanya bahan masakan serta 
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peralatan dapur, dan sebagainya. 

3. Citra Pigura 

Dalam hal ini pentingnya perempuan untuk menjaga penampilannya 

agar menarik, karena bagaimanapun juga hal ini akan mempengaruhi 

reaksi dari orang-orang lainnya mengenai diri kita. 

4. Citra Peraduan 

Perempuan dijadikan sebagai objek pemuasan laki-laki, khususnya 

pemuasan seksual. Perempuan menjadi daya tarik bagi laki-laki secara 

fisik sehingga dianggap sebagai alat bagi pemuasan laki-laki yaitu 

sebagai pemuasan seksual. Pemuasan seksual itu dilihat dari cara 

berpakaian, bentuk tubuh, dan perbuatan seksual atau yang mengarah 

ke perbuatan perzinaan.  

3.6      Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2005: 89) berpendapat bahwa analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat simpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  

1. Yang akan peneliti  lakukan  dalam  menganalisis  data  adalah 

mengumpulkan  dan  mengelompokkan  terlebih  dahulu  data-data 
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yang sudah ada  yakni buku-buku yang sesuai dengan penelitian yang 

akan dibahas untuk dijadikan tinjauan pustaka, serta menyiapkan soft 

copy film  7 Hati 7 Cinta 7 Wanita untuk ditonton. 

2. Peneliti akan menggunakan analisis semiotik Ferdinand De Saussure 

berupa penanda (tanda yang berasal dari potongan adegan dan dialog) 

dan pertanda (makna dari tanda-tanda) , kemudian akan menganalisis 

mengenai citra perempuan dalam media massa sesuai dengan penanda 

dan pertanda tersebut.  

3. Setelah dianalisis maka akan ditarik sebuah kesimpulan mengenai citra 

perempuan dalam media massa yang digambarkan dalam film tersebut.  

3.7 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder.   

a. Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini berupa teks dan gambar yang terdapat 

dalam soft copy film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita yang di download dari 

internet.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa buku-buku, 

dokumen – dokumen, jurnal, dan catatan – catatan lain, juga dari 

penelitian terdahulu dan internet yang digunakan sebagai data 

pendukung dalam penelitian ini. 
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3.8 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan soft copy film 7 hati 7 

cinta 7 wanita yang di download dari internet.  

2. Observasi 

Dalam penelitian ini menggunakan obervasi nonpartisipan. Observasi 

nonpartisipan merupakan metode observasi (pengamatan) dimana 

periset hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan 

aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang diriset (Kriyantono; 

2006 : 112). Peneliti melakukan pengamatan terhadap film 7 hati 7 

cinta 7 wanita dengan menonton adegan-adegan dalam film tersebut 

yang menunjukkan citra perempuan dalam media massa. 

3. Studi pustaka  

Untuk memperoleh informasi yang relevan dan untuk menemukan 

teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti, 

peneliti menggunakan buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta 

menggunakan informasi yang mendukung dari internet.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

 

 

4.1 Poster Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita  

 

      Judul film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita mempunyai makna tersendiri. 

Digunakannya kata wanita bukan perempuan karena wanita itu lemah lembut, 

pengertian, dan belum berani mengakui kodratnya. Kalimat belum terlalu 

berani tersebut mengkonstruksi bahwa, ada wanita yang sudah berani tetapi 

kebanyakan wanita belum berani mengakui dirinya sebagai mahluk hidup 

yang sama kodratnya dengan laki-laki, dan hal itu tergambar dalam film ini. 

Selain itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia, wanita diartikan sebagai 

perempuan dewasa dengan rentan usia antara 20-40 tahun, sehingga film ini 

menggunakan kata wanita karena tokoh-tokoh dalam film ini sudah dewasa 

secara umur. Sementara kata perempuan berasal dari kata empu, yang artinya 

tuan, orang yang berkuasa, pandai, tegas, ahli, serta mahir dalam segala 

sesuatu (http://eprints.upnjatim.ac.id , diakses pada 7 Oktober 2015 , pukul 19 

: 05).  

Cinta menurut dr. Sarlito W. Sarwono memiliki tiga unsur yaitu keterikatan, 

keintiman, dan kemesraan. Yang dimaksud dengan keterikatan adalah adanya 

perasaan untuk hanya bersama dia, segala prioritas untuk dia, tidak mau pergi 

dengan orang lain kecuali dia, yang dimaksud dengan keintiman adalah 

http://eprints.upnjatim.ac.id/
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adanya kebiasaan-kebiasaan dan tingkah laku yang menunjukkan bahwa 

antara anda dan dia sudah tidak ada jarak lagi, panggilan-panggilan formal 

seperti bapak, ibu, saudara, dugantikan dengan panggilan nama atau sayang, 

sedangkan kemesraan adalah rasa ingin membelai atau dibelai, rasa kangen 

kalau tidak bertemu, adanya ungkapan sayang. Dalam film ini, cinta 

tergambarkan lewat ketujuh tokoh perempuan yang mendapatkan cinta dari 

lawan jenisnya yaitu laki-laki yang tentunya juga berbeda-beda.  

      Sedangkan hati sendiri dalam film ini bukan merupakan organ tubuh yang 

dimiliki manusia, namun lebih mengarah kepada hati nurani. Hati nurani 

sendiri merupakan suara hati yang menilai suatu tindakan manusia, benar atau 

salah, baik atau buruk. Dalam film ini, yang dimaksud dengan hati nurani 

terlihat pada saat ketujuh tokoh perempuan dihadapkan dengan permasalahan 

cinta, ada wanita yang bertindak dengan baik tanpa mengandalkan emosi, 

namun ada juga wanita yang bertindak emosional sehingga masalah yang 

dihadapi tidak dapat terselesaikan.  

      Sesuai dengan judulnya, dalam poster film ditampilkan sosok ketujuh tokoh   

perempuan yang berbeda-beda, dengan penambahan judul 7 Hati 7 Cinta 7 

Wanita akan membuat penonton penasaran apa sebenarnya maksud dari film 

tersebut. Berikut merupakan poster dari film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita : 
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   Gambar 4.1 POSTER FILM 7 HATI 7 CINTA 7 WANITA 

Struktur Produksi Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita 

Produser  : Intan Kieflie 

Sutradara  : Robby Ertanto Soediskam 

Penulis Naskah : Robby Ertanto Soediskam 

Produser Eksekutif  : Revi Budiman 

Penata Kamera  : Gandang Warah 

Penata Artistik  : Vida Sylvia Pasaribu 

Penyunting Adegan  : Nandang Wahyu 

Penata Musik   : Nathanael P. Winarto 

Penata Suara   : Khikmawan Santosa 

Rumah Produksi : Anak Negeri Film 

Durasi   : 89 Menit 
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4.2 Profil Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita 

7 Hati 7 Cinta 7 Wanita ditulis dan disutradarai oleh Robby Ertanto, seorang 

sutradara muda. Sebelum membuat film ini, Robby terlebih dahulu terlibat 

dalam pembuatan anthology horor Takut: Faces of Fear untuk segmen The 

List dan 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita merupakan feature film pertamanya. Saat 

tayang perdana di Australia, film ini awalnya berdurasi 125 menit namun saat 

akan ditayangkan reguler di sini, durasi film ini lebih pendek menjadi sekitar 

94 menit saja. Jadi hampir 30 menit bagian dari film yang dipotong. Bagian 

yang dipotong tersebut menurut Robby sendiri adalah bagian-bagian dengan 

adegan yang berdurasi cukup lama dan tidak mempengaruhi keseluruhan 

cerita, jadi untuk mengurangi kebosanan nantinya bagian tersebut dipotong. 

Untungnya proses editing dilakukan dengan baik sehingga ketika film 

berlangsung bagian yang dipotong ini hampir tidak terasa sama sekali. 

Pemutaran perdana 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita sendiri dilakukan di Melbourne, 

Australia pada bulan Agustus 2010. Selanjutnya tayang di Balinale Film 

Festival di Bali pada bulan Oktober 2010 sebelum akhirnya tayang secara 

reguler untuk masyarakat umum di jaringan bioskop Blitzmegaplex mulai 18 

Mei 2011. Hampir satu tahun waktu yang dibutuhkan bagi 7 Hati 7 Cinta 7 

Wanita untuk bisa ditayangkan kepada masyarakat umum. 

Film ini memiliki konflik dan alur yang cukup kompleks, masing-masing 

wanita memiliki konflik tersendiri dan kesemua konflik tersebut diceritakan 

secara bersamaan, jadi bisa dibilang alur film ini berjalan secara paralel. Dari 

banyaknya konflik ini nantinya muncul sebuah benang merah yang akan 

menghubungkan semuanya. Cukup banyak memang film dengan multi konflik 
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yang berjalan secara bersamaan, banyak film yang berhasil menceritakannya 

dengan cukup baik tapi ada juga yang masih terkesan kasar. Untungnya film 

ini berhasil memadukannya dengan baik. Hanya saja setiap adegan yang 

menggunakan scoring yang berbeda cukup mengganggu ketika film ini harus 

berpindah dari cerita satu ke cerita lainnya dan kembali lagi ke cerita 

sebelumnya. 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita juga dibalut dengan narasi yang 

dibawakan oleh tokoh Kartini yang diperankan oleh Jajang C. Noer. Narasi itu 

sendiri dibawakan dengan cukup baik sehingga seolah-olah tokoh Kartini 

inilah yang bercerita di dalam film. Lalu tak lupa balutan komedi yang 

membuat film ini jauh dari kata bosan, membawakan tema yang serius tetapi 

tetap bisa membuat penontonnya tertawa. 

7 Hati 7 Cinta 7 Wanita didukung oleh beberapa artis kenamaan seperti Jajang 

C. Noer, Marcella Zalianty, Happy Salma, Olga Lidya, Henky Solaiman dan 

beberapa artis lainnya dimana kesemuanya berhasil memerankan peran 

masing-masing dengan cukup baik. Jajang C. Noer membawakan peran 

seorang dokter kandungan yang juga peduli dengan masalah yang dialami 

pasien-pasiennya. Marcella Zalianty yang hadir memberikan suasana baru 

ditengah-tengah banyaknya konflik. Walaupun peran tokoh Rohana di film ini 

sebenarnya tidak terlalu berperan penting. Selain nama-nama tersebut, film ini 

juga kedatangan beberapa nama baru di dunia film walaupun beberapa nama 

pernah hadir dalam sebuah film tetapi peran mereka di film ini bisa dibilang 

lebih menonjol. Nama-nama tersebut seperti Tamara Tyasmara, Rangga 

Djoned, Novi Sandrasari, Albert Halim dan Intan Kieflie. Penampilan mereka 

di film ini patut diacungi jempol, sanggup beradu peran dengan mereka yang 
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sudah berpengalaman. Intan Kieflie sendiri, selain berperan sebagai Ratna di 

film, ia juga berperan sebagai produser dan juga pengisi soundtrack film ini. 

Berawal dari film pendek Aku Perempuan, 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, feature 

film pertama sutradara muda Robby Ertanto yang mengangkat sisi lain wanita, 

ketika mereka harus berhadapan dengan hati dan cinta mereka. Walaupun 

berangkat dengan tema yang serius tapi film ini tetap bisa menampilkan sisi 

humornya dan hadir sebagai film yang tidak hanya bisa diambil pesan 

moralnya saja, tetapi juga bisa menjadi suatu hiburan. Dengan dukungan 

nama-nama yang sudah tidak asing di dunia perfilman dan beberapa nama 

baru yang menampilkan penampilan mereka yang cukup bagus di film ini. 

Tidak salah bila film ini sempat masuk menjadi nominator Festival Film 

Indonesia tahun 2010 (http://www.indonesianfilmcenter.com/film/7-hati-7-

cinta-7-wanita.html, diakses pada 5 September 2015, pukul 13:36). Berikut 

beberapa nominasi disajikan dalam bentuk tabel : 

  Tabel 4.1  

 
Festival Kota, 

Negara 

 

Tahun Penghargaan Penerima Hasil 

Festival 

Film 

Indonesia 

Jakarta, 

Indonesia 

2010 Pemeran Utama 

Wanita Terbaik (Piala 

Citra) 

Jajang C. Noer Nominasi 

Festival 

Film 

Indonesia 

Jakarta, 

Indonesia 

2010 Pemeran Pendukung 

Wanita Terbaik (Piala 

Citra) 

Happy Salma Menang 

Festival 

Film 

Indonesia 

 

Jakarta, 

Indonesia 

2010 Film Terbaik (Piala 

Citra) 

Revi Budiman Nominasi 

Festival 

Film 

Indonesia 

Jakarta, 

Indonesia 

2010 Film Terbaik (Piala 

Citra) 

Intan Kieflie Nominasi 

Festival 

Film 

Indonesia 

Jakarta, 

Indonesia 

2010 Pemeran Pendukung 

Wanita Terbaik (Piala 

Citra) 

Intan Kieflie Nominasi 

http://www.indonesianfilmcenter.com/film/7-hati-7-cinta-7-wanita.html
http://www.indonesianfilmcenter.com/film/7-hati-7-cinta-7-wanita.html
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Festival 

Film 

Indonesia 

Jakarta, 

Indonesia 

2010 Penulis Skenario 

Cerita Asli dan 

Adaptasi Terbaik 

(Piala Citra) 

 

Robby Ertanto 

Soediskam 

 

Nominasi 

Festival 

Film 

Indonesia 

Jakarta, 

Indonesia 

2010 Penata Musik Terbaik 

(Piala Citra) 

Nathanael P. 

Winarto 

Nominasi 

Indonesian 

Movie 

Awards 

Jakarta, 

Indonesia 

2011 Pemeran Pendukung 

Wanita Terbaik (Piala 

Layar Emas) 

Happy Salma Menang 

Indonesian 

Movie 

Awards 

Jakarta, 

Indonesia 

2011 Aktor Pendatang 

Baru Terbaik (Piala 

Layar Emas) 

Rangga 

Djoned 

Menang 

 

4.3 Profil Sutradara Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita  

  
Gambar 4.2 

Sutradara Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita 

Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita disutradarai oleh Robby Ertanto Soediskam.   

Robby  lahir di Jakarta, 20 April 1983. Robby adalah seorang lulusan Institut        

Kesenian Jakarta. Ia mendirikan rumah produksinya sendiri yang bernama 

Anak Negeri Film yang telah sukses memproduksi beberapa film Indie. 

Penghargaan yang pernah di dapat yaitu Piala Citra tahun 2008 saat 

memproduksi film “Takut” dan juga mendapatkan masuk dalam nominasi Piala 

Citra tahun 2010 sebagai Penulis Skenario Cerita Asli dan Adaptasi terbaik 

dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita (http://www.indonesianfilmcenter.com/ 

http://www.indonesianfilmcenter/
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cc/ robby-ertanto-soediskam.html , diakses pada 5 September 2015, pukul 

13.17). 

Filmografi : 

  Takut : Faces of Fear (2008) sebagai Director. 

  7 Hati 7 Cinta 7 Wanita (2010) sebagai Director dan Scriptwriter. 

Dilema (2011) sebagai Director.  

4.4 Pemeran Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita  

1.  Jajang C. Noer (Dokter Kartini) :   

           Gambar 4.3 

Jajang C Noer lahir dengan nama asli Lidia Djunita 

Pamontjak di Paris, Prancis, 28 Juni 1952. Jajang 

adalah putri tunggal pasangan Nazir Dt. Pamontjak 

dan Nini Karim. Ayahnya, merupakan diplomat 

Indonesia untuk Prancis yang pertama. Pekerjaan 

ayahnya itu membuat Jajang sering 

melanglangbuana ke berbagai negara. Selain Prancis, tempat kelahirannya, Jajang 

juga sempat bermukim dan bersekolah di Filipina. Jajang C Noer adalah seorang 

aktris dan sutradara ternama Indonesia. Nama Jajang sendiri berasal dari sapaan 

"sayang" dari orang tuanya. Sementara C Noer adalah nama dari almarhum 

suaminya yang juga seorang sutradara, meninggal pada Mei 1995 

(http://profil.merdeka.com/indonesia/l/lidia-djunita-pamontjak/, diakses pada 5 

September 2015, pukul 13:51). 

 

 

http://profil.merdeka.com/indonesia/l/lidia-djunita-pamontjak/
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Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, Jajang C. Noer berperan sebagai dokter 

kandungan yang bernama Kartini. Dokter Kartini memiliki sifat yang ramah dan 

peduli terhadap pasiennya, bukan hanya dalam hal berobat saja tetapi dokter 

Kartini juga mau mendengarkan cerita dari pasiennya dan juga ikut membantu 

para pasiennya. Dibalik itu semua, ternyata dokter Kartini memiliki masa lalu 

yang membuatnya untuk hidup melajang, padahal ada seorang dokter yang 

merupakan teman kerja Dokter Kartini yang  mengagumi sosoknya. Namun 

Akhirnya permasalahan Dokter Kartini bisa  terselesaikan dan akhirnya mau 

menerima dokter Anton.  

2. Patty Sandya (Ningsih) 

             Gambar 4.4 

 Patty Sandya lahir di Pekanbaru, 12 Januari 1986. 

Kariernya berawal dari kota kembang, Bandung 

tahun 2005 silam dengan mengikuti audisi Bintang 

Akting RCTI dan masuk 6 besar dan dari sana Patty 

harus pindah ke Jakarta. Semenjak itu, prestasinya 

mulai mencuat dengan membintangi banyak iklan 

komersial seperti produk suplemen pria, provider telekomunikasi, dan masih 

banyak lagi. Serta sebuah film layar lebar berjudul 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita 

(http://men.kapanlagi.com/m/photo/womanation/patty-sandya-the-rising-star.html, 

diakses pada 5 September 2015, pukul 13:57). 

Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, Patty Sandya berperan sebagai tokoh 

Ningsih. Ningsih memiliki sifat pemarah namun Ia mandiri. Ningsih merupakan 

wanita karier yang sedang mengandung buah hati dari pernikahannya dengan 

http://men.kapanlagi.com/m/photo/womanation/patty-sandya-the-rising-star.html


47 
 

 

Hadi. Sebagai wanita karier, dia rupanya memiliki keinginan agar kelak anaknya 

tidak memiliki sifat seperti suaminya yaitu Hadi. Hal inilah yang menyebabkan 

Hadi mencari istri lagi yang bernama Lastri dan ini tanpa sepengetahuan dari 

Ningsih.  

3. Happy Salma (Yanti) 

            Gambar 4.5 

Happy Salma lahir di Sukabumi Jawa Barat, 04 

Januari 1980. Happy terkenal sejak membintangi 

sinetron Arjuna Mencari Cinta (1998). Banyak film 

yang dibintangi oleh Happy Salma, salah satunya 

yaitu 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita. Dari film inilah 

Happy Salma   mendapat penghargaan FFI tahun 

2010 sebagai pemeran wanita pendukung terbaik. Selain bermain film, Happy 

Salma juga menulis buku serta bermain teater (http://movie.co.id/profile/happy-

salma/ , diakses pada 5 September 2015, pukul 14:02).  

Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, Happy Salma berperan sebagai tokoh Yanti. 

Sebagai seorang  pekerja seks komersial, Yanti memiliki sifat genit dan suka 

berbicara blak-blakan. Semuanya berubah ketika Yanti harus dihadapkan dengan 

permasalahan penyakit kanker rahim akibat pekerjaannya sebagai PSK. Yanti 

melakukan segala cara agar penyakitnya bisa sembuh, Ia dibantu oleh seorang 

laki-laki bernama Bambang. 

 

 

 

http://movie.co.id/profile/happy-salma/
http://movie.co.id/profile/happy-salma/
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4. Tamara Tyasmara (Rara) 

         Gambar 4.6 

Tamara Tyasmara merupakan seorang aktris yang 

lahir di Jakarta, 23 Januari 1995. Kemunculannya di 

salah satu sinetron membuat namanya terkenal. 

Selain menjadi seorang aktris dia juga seorang 

penyanyi. Tamara pernah membentuk sebuah girl 

band bersama temannya yang dulu juga ikut dalam 

pemilihan GADIS Sampul. Namun kemudian Tamara memutuskan untuk bersolo 

karir. Aktris yang aktif sejak tahun 2010 ini juga pernah membintangi beberapa 

film dan iklan. Tamara Tyasmara memulai karir dalam pemilihan GADIS Sampul 

pada tahun 2009. Sebelum mengikuti pemilihan gadis sampul, dara cantik ini 

pernah bermain dalam sebuah film. Film perdananya adalah Hantu Ambulance 

pada tahun 2007. Setelah itu dia kembali bermain dalam sebuah film di tahun 

2010 yang berjudul 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita (http://www.kapanlagi.com/ 

indonesia/t/tamara_tyasmara/ , diakses pada 5 September 2015, pukul 14:06).  

Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, Tamara Tyasmara berperan sebagai tokoh 

Rara. Rara memiliki sifat polos dan cuek. Rara duduk di bangku kelas 2 SMP 

berusia 14 tahun. Namun Ia hamil karena perbuatan yang dilakukan bersama 

pacarnya bernama Acin yang merupakan siswa SMA. Rara selalu meminta 

pertanggungjawaban terhadap Acin. 

 

 

 

http://www.kapanlagi.com/indonesia/t/tamara_tyasmara/berita/
http://www.kapanlagi.com/%20indonesia/t/tamara_tyasmara/
http://www.kapanlagi.com/%20indonesia/t/tamara_tyasmara/
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5.  Tizza Radia (Lastri)   

           Gambar 4.7 
Tizza Radia adalah seorang aktris berkebangsaan 

Indonesia. Aktris bertubuh subur ini dikenal 

terutama oleh perannya sebagai salah satu dari 

tujuh tokoh utama wanita dalam film 7 Hati 7 Cinta 

7 Wanita (http://theheadlinemanagement.com/tizza 

-radia/ , diakses pada 5 September 2015 , 14 : 12). 

Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, Tiza Radia berperan sebagai tokoh Lastri. 

Lastri merupakan perempuan yang memiliki tubuh gemuk sehingga Ia mengalami 

kesulitan untuk mendapatkan anak. Namun Lastri dan suaminya selalu sabar 

menanti kehamilan.Hingga suatu saat konflik terjadi, ternyata suaminya Hadi 

sudah memiliki istri bernama Ningsih yang sedang mengandung.  

6. Olga Lidya (Lili)  

            Gambar 4.8 

 Olga Lydia lahir di Jakarta, 4 Desember 1976 

adalah seorang model, pembawa acara, dan aktris 

Indonesia keturunan Tionghoa alumni Fakultas 

Teknik Sipil Universitas Parahyangan, Bandung 

tahun 1994. Olga mengawali kariernya sebagai   

model catwalk, iklan, dan video klip. Pada 2009, 

ia mendapat kesempatan untuk menyutradarai sebuah film dimana ia mendapat 

mentor dari Garin Nugroho untuk film itu. Pada April 2012, Olga Lidya membuat 

filmnya yang kedua, „Curhat Dengan Sahabat‟ sekaligus menjadi sutradara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Aktris
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/7_Hati_7_Cinta_7_Wanita
https://id.wikipedia.org/wiki/7_Hati_7_Cinta_7_Wanita
http://theheadlinemanagement.com/tizza%20-radia/
http://theheadlinemanagement.com/tizza%20-radia/
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bersama 4 sutradara lainnya (http://uniqpost.com/profil/olga-lydia/ , diakses pada 

5 September 2015 , pukul 14 : 19).  

Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, Olga Lidya berperan sebagai tokoh Lili. Lili 

merupakan ibu rumah tangga yang sedang mengandung. Ia mendapatkan 

kekerasan seksual dari suaminya. Kekerasan tersebut akhirnya berujung pada 

kematian Lili.  

7.   Intan Kiefli (Ratna) 

           Gambar 4.9 

Intan lahir di Bukittinggi Sumatera Barat pada 

tanggal 14 Februari. Wanita ini memiliki segudang 

talenta di bidang seni. Lewat goresan disain untuk 

busana muslimah, Ia berhasil dan tercatat sebagai 

pengusaha muda yang sukses, idealis dan realistis. 

Pemilik brand “Tiara” ini, telah memasuki industri 

franchise khusus untuk busana muslimah. Dengan bakat-bakat yang dimiliki, ia 

mulai merambah dunia seni peran. Ia mendapat kesempatan dalam beradu akting 

bersama aktris-aktris senior seperti Jajang C. Noer, Marcella Zalianty, Happy 

Salma & Olga Lidya dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanit. Dalam film tersebut ia 

berperan sebagai Ratna, sekaligus yang memproduseri. Walaupun sebagai 

pendatang baru, ia berhasil meraih penghargaan Aktris Pendatang Baru Terbaik & 

Terfavorit dalam ajang Indonesian Movie Award (https://www.reverbnation. 

com/intankieflie/ , diakses pada 5 September 2015, pukul 14:25). 

 

 

http://uniqpost.com/profil/olga-lydia/
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Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, Intan Kiefli berperan sebagai tokoh Ratna. 

Ia merupakan istri yang bekerja untuk kelahiran anaknya nanti karena memang 

Ratna sudah bertahun-tahun menunggu kehamilan. Dia mempunyai sifat yang 

penyabar dan mandiri. Namun kenyataannya Ia mengalami penghianatan yang 

dilakukan oleh suaminya. Suaminya ternyata memiliki istri lagi dan anak. 

8. Marcella Zalianty sebagai Dokter Rohana  

           Gambar 4.10 

Dokter Rohana hadir sebagai dokter baru di tempat 

Dokter Kartini bekerja  yang ternyata membuat 

Dokter Kartini bertemu dengan masa lalunya yaitu 

Ayah Dokter Rohana. 

 

 

9.   Henki Soelaiman (Dokter Anton) 

            Gambar 4.11 
Dokter Anton merupakan rekan kerja dari dokter 

Kartini. Ia sangat mengagumi sosok Dokter 

Kartini. Tetapi karena masa lalu dokter Kartini, 

membuat Dokter Anton bersabar untuk menunggu 

dokter Kartini agar menerima cintanya, hingga 

akhirnya kesabaran itu membuahkan hasil, dokter 

Kartini mulai menerima dokter Anton dan 

melupakan masa lalunya.  
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10. Albert Halim (Acin) 

            Gambar 4.12 

Acin merupakan siswa SMA yang menghamili 

pacarnya yang masih SMP yaitu Rara. Dia 

merupakan adik dari Lili.  

 

 

 

 

11. Rangga Djoned (Bambang) 

            Gambar 4.13 

Bambang disebut oleh Yanti sebagai anjelo-nya 

(anter jemput lonte). Dia sangat berharap Yanti 

mau mencintai dirinya seperti dirinya mencintai 

Yanti.  

 

 

 

 

 

 

12. Verdi Solaiman (Hadi) 

          Gambar 4.14 

Sosok Hadi merupakan sosok suami dari Ningsih 

dan juga Lastri.Akibat perbuatan Ningsih lah yang 

membuat hadi akhirnya memutuskan untuk 

menikah lagi dengan perempuan lain yaitu Lastri.  
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13. Ahmad Zaki (Marwan) 

         Gambar 4.15  

Marwan merupakan suami dari Ratna. Kesetiaan 

Ratna nyatanya dibalas oleh Marwan dengan 

pengkhianatan. Rupanya Marwan menikah lagi 

dan mempunyai seorang anak.  

 

 

 

 

14. Tegar Satria 

              Gambar 4.16 

Tegar Satria berperan sebagai suami dari Lili. Ia 

memiliki penyimpangan seksual. Ia melakukan 

kekerasan seksual kepada Lili sampai Lili 

meninggal.  

 

 

 

 

 

 

15. Bombom Gumbira (Ayah dokter Rohana dan masa lalu dokter Kartini)  

            Gambar 4.17 

Bombom berperan sebagai Ayah dari dokter 

Rohana. Ia juga merupakan masa lalu dari dokter 

Kartini yang membuat dokter Kartini memutuskan 

untuk tidak menikah.  

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tegar_Satria
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bombom_Gumbira&action=edit&redlink=1
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4.5 Sinopsis Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita 

7 Hati 7 Cinta 7 Wanita bercerita tentang Kartini (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 cerita lain 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 (Patty Sandya) yang mengharapkan kehadiran seorang anak laki-

laki yang kuat dan berpendirian tidak seperti suaminya selama ini yang lemah dan 

tak berpendirian. Wanita kedua adalah Yanti (Happy Salma) yang bekerja sebagai 

penjaja seks. Yanti ditemani oleh Bambang (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. Wanita 

ketiga adalah Rara (Tamara Tyasmara) yang masih berumur 14 tahun. Rara masih 

duduk di bangku kelas 2 SMP dan kini ia hamil akibat perbuatannya dengan Acin 

(Albert Halim). Wanita keempat adalah Lastri (Tizza Radia) yang sampai saat ini 

belum hamil, tapi Lastri memiliki Hadi (Verdi Solaiman), suaminya yang sabar 

dan penyayang. Wanita kelima adalah Lili (Olga Lidya), wanita hamil satu ini 

selalu mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya namun Lili selalu menyangkal 

suaminya melakukan ini dengan sengaja. Wanita keenam adalah Ratna (Intan 

Kieflie), seorang wanita yang bekerja keras demi mendapatkan uang untuk 
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kelahiran anaknya nanti. Ratna memiliki Marwan (Achmad Zaki) sebagai 

suaminya yang seringkali pulang larut karena harus lembur dengan pekerjaannya.  

Film ini tak hanya bercerita hanya tentang masalah yang dialami keenam wanita 

tersebut, tetapi juga kehidupan pribadi Kartini. Sebagai seorang dokter Kartini 

tentunya mempunyai rekan kerja. Dokter Anton (Henky Solaiman), seorang 

dokter kandungan lain di rumah sakit itu memiliki kedekatan dengan Kartini. 

Anton selalu mencoba agar Kartini bisa menerimanya, tetapi karena masa lalunya 

tersebutlah Kartini masih belum bisa menerima Anton. Rumah sakit tempat 

Kartini dan Anton bekerja pun kedatangan dokter kandungan baru. Dokter 

Rohana (Marcella Zalianty), dokter baru ini kemudian hadir di antara kehidupan 

Kartini dan Anton. Kartini mempunyai pandangan tersendiri tentang wanita dan 

pria dan Rohana pun juga memiliki pandangan lain tentang wanita dan 

hubungannya dengan pria, siapa yang harus dipersalahkan dalam hubungan pria 

dan wanita. Dari sinilah mulai memicu konflik baru antara Kartini dan Rohana 

ketika dua wanita dengan pendapat yang berbeda ini harus bertemu. 

Akhir dari cerita ini sendiri tidak terduga, Yanti yang berhenti dari pekerjaannya 

sebagai psk karena penyakitnya yang membuat dia berhenti melakukan pekerjaan 

itu dan memilih pekerjaan yang lebih baik lagi. Lili yang akhirnya tewas ditangan 

suaminya akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh suaminya. Rara yang 

akhirnya ketahuan oleh kakaknya yaitu Ratna bahwa dia saat ini tengah hamil 

akibat perbuatan Acin yang merupakan adik kandung dari Lili. Ratna juga 

mengalami masalah dimana suaminya ternyata memiliki  istri dan anak lagi. Hal 

ini juga dialami oleh Ningsih dan Lastri yang ternyata memiliki suami yang sama 

yaitu Hadi, Hadi memang suami dari Ningsih tetapi akibat perlakuan Ningih yang 
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semena-mena terhadap Hadi akhirnya Hadi menikah lagi dengan Lastri tanpa 

diketahui Ningsih dan akhirnya ketahuan saat mereka bersama-sama 

memeriksakan kandungan di rumah sakit. Sedangkan dokter Kartini sendiri 

akhirnya bertemu dengan masa lalunya yang menyebabkan dokter Kartini tidak 

menikah, dan yang mengejutkan adalah ternyata masa lalunya tersebut adalah 

ayah dari dokter Rohana, karena permasalahan tertentulah yang membuat ayah 

dokter rohana tersebut meninggalkan dokter kartini, setelah masalah mereka 

berdua selesai, akhirnya dokter kartini mulai melupakan masa lalunya dan mau 

menerima dokter Anton. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Media massa, baik cetak maupun elektronik (koran, majalah, televisi, film, dan 

sebagainya) masih menggambarkan citra perempuan yakni seperti apa yang 

digambarkan oleh Amal Tomagola yang berkisar pada citra pilar, pinggan, 

pigura, dan peraduan. Citra perempuan yang digambarkan oleh Tomagola 

tergambar dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita. Berdasarkan hasil penelitian 

dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita mengenai citra perempuan, maka peneliti 

dapat mengambil kesimpulan yaitu :  

1. Citra pilar menggambarkan perempuan sebagai “pilar” pengurus rumah 

tangga atau pengurus keluarga. Sebagai pengurus keluarga, perempuan 

diharapkan dapat mengelola tiga hal utama salah satunya adalah menjadi 

istri dan ibu yang baik dan bijaksana. Sebagai seorang istri, ada dua hal 

yang menjadi pilihannya yaitu menjadi istri yang sepenuhnya mengurus 

urusan rumah tangga atau yang kita kenal dengan ibu rumah tangga atau 

menjadi wanita karir tetapi tidak lupa dengan tugasnya sebagai seorang ibu 

rumah tangga. Dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, peran sebagai ibu 

rumah tangga seutuhnya ditunjukkan oleh tokoh Lili dan Ratna. Sebagai 

seorang istri yang baik, mereka selalu menunggui suaminya di rumah, saat 
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suaminya pulang bekerja mereka memberikan perhatian kepada suaminya. 

Tentunya suami akan merasa senang jika mendapatkan perhatian dari istri 

mereka, hal itu tentunya akan mengurangi beban kelelahan saat mereka 

bekerja di kantor. Sementara itu, peran istri sebagai wanita karir yang juga 

tetap memikirkan urusan rumah tangga yaitu Ningsih. Walaupun Ia 

merupakan seorang wanita karir, namun Ia tetap peduli terhadap urusan 

rumah. Selain itu juga tetap memberikan perhatian kepada suaminya 

walaupun itu dilakukannya dengan amarah, namun kenyataannya Ia tetap 

peduli. Setelah menikah, seorang perempuan akan menjadi seorang istri 

yang dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menjadi istri yang sepenuhnya 

berada di rumah dan mengurus urusan rumah, yang kita sebut sebagai ibu 

rumah tangga atau akan menjadi wanita karir yang membantu memenuhi 

kebutuhan finansial keluarga, namun tetap ingat pada kodratnya sebagai 

ibu rumah tangga.  

2. Dalam citra pinggan, dunia dapur merupakan dunia perempuan. Berbagai 

macam peralatan dapur mulai dari yang tradisional yang saat ini masih 

banyak digunaka ataupun yang sudah modern yang kini semakin membuat 

para perempuan tidak perlu repot lagi. Selain karena untuk hobi, bagi para 

perempuan yang belum menikah, dunia dapur yang berhubungan dengan 

memasak akan dijadikan bekal jika nanti sudah berumah tangga. Sebab, 

saat sudah berumah tangga seorang perempuan dituntut pintar memasak 

atau mengolah hidangan untuk makanan keluarganya. Perempuan yang 

bisa memasak juga tentunya membawa keuntungan tersendiri bagi dirinya. 

Dalam film 7 Hati, 7 Cinta 7 Wanita, dunia dapur yang merupakan dunia 
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perempuan tergambarkan oleh tokoh Lastri. Memasak di dapur merupakan 

kegiatan yang dilakukan Lastri saat di rumah, dia terlihat mahir dalam 

mengolah masakannya tersebut. Sedangkan dalam film ini, laki-laki 

digambarkan bekerja di sektor publik atau berada di luar rumah.  

3. Dalam citra pigura digambarkan bahwa pentingnya perempuan 

memperhatikan penampilan agar terlihat menarik. Daya  tarik  fisik  

perempuan  merupakan  kebanggaan  tesendiri  dalam bermasyarakat. Hal 

ini kemudian menyebabkan perempuan mendapatkan teman perkumpulan, 

pekerjaan, dan hal positif lainnya. Dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, 

pentingnya memperhatikan penampilan tergambarkan oleh tokoh Yanti, 

Ningsih, dan dokter Kartini. Penampilan yang diperhatikan tentunya yang 

terlihat secara fisik seperti, menjaga tubuh yang ideal, penggunaan 

kosmetik yang sesuai, serta cara berpakaian yang tujuannya agar menarik 

dimata orang-orang sekitarnya, karena orang-orang inilah yang akan 

memberikan kesan penampilan kita ini menarik atau tidak. Kebutuhan akan 

pentingnya menjaga penampilan tergantung pada diri individu dan profesi 

pekerjaan masing-masing. Tentunya tujuan untuk menjaga penampilan 

agar terlihat menarik antara profesi pekerjaan yang satu dengan yang lain 

berbeda. Seperti profesi sebagai seorang pekerja seks komersial, perhatian 

terhadap penampilan sangat perlu dilakukan karena tubuh mereka adalah 

aset yang menjadikan penghasilan untuk mereka, hal ini agar para 

“pelanggan” mau menggunakan jasanya memenuhi kebutuhan seksual. 

Cara berpakaian dan cara berdandan seorang pekerja seks komersial tentu 

akan berbeda dengan profesi pekerjaan lainnya, contohnya pekerja 
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kantoran. Para pekerja kantoran tentunya tidak akan berpenampilan seperti 

seorang pekerja seks komersial. Mereka akan menggunakan pakaian yang 

tentunya tertutup, rapi, dan sopan, serta menggunakan kosmetik yang 

terlihat natural.  

4. Dalam citra peraduan digambarkan bahwa perempuan dijadikan sebagai 

pemuas nafsu laki-laki atau sebagai objek seksual. Pemenuhan kebutuhan 

seksual tanpa adanya ikatan pernikahan membawa pada perbuatan zina 

yang dilarang oleh agama, namun jika sudah ada ikatan pernikahan 

pemenuhan kebutuhan seksual tersebut wajib dilakukan oleh istri jika 

suaminya memintanya, istri bisa menunda permintaan suaminya tersebut 

jika ada alasan tertentu yang membuatnya tidak mau melakukan hubungan 

seksual. Seperti dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, perempuan yang 

dijadikan sebagai pemuas laki-laki adalah tokoh Yanti, Rara, dan Lili. 

Keindahan tubuh perempuan yang dimiliki oleh Yanti dan Rara membuat 

mereka dijadikan sebagai objek seks oleh kaum laki-laki tanpa adanya 

ikatan pernikahan. Tokoh lain yang dijadikan sebagai pemuas hasrat laki-

laki adalah Lili, meskipun yang melakukannya suaminya dan ini 

merupakan kewajiban Lili sebagai seorang istri, namun suami Lili seperti 

mencari kenikmatan tersendiri tanpa memperdulikan Lili yang setiap 

berhubungan seksual selalu merasakan kesakitan akibat hubungan seksual 

yang disertai dengan kekerasan. 

Ada dilema yang harus dihadapi oleh ketiga tokoh dalam film 7 Hati 7 

Cinta 7 Wanita. Tokoh Yanti sebenarnya tidak ingin terus-terusan dirinya 
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dijadikan sebagai objek seksual oleh laki-laki yang bukan suaminya, 

namun Ia harus tetap melanjutkan pekerjaannya untuk menyembuhkan 

penyakit kanker rahimnya. Yang kedua adalah tokoh Rara, Ia mengalami 

dilema antara mengikuti nafsunya atau menjaga keperawanannya dari laki-

laki yang bukan merupakan suaminya. Tetapi akibat bujukan dan rayuan 

laki-laki yang merupakan kekasihnya, membuat Rara akhirnya melepaskan 

keperawanannya di usianya yang masih muda dan harus membuatnya 

hamil. Tokoh ketiga adalah Lili. Kewajiban sebagai seorang istri untuk 

melayani suaminya dalam berhubungan seksual membuat Lili tampak 

pasrah saat suaminya mengajaknya melakukan hubungan seksual bahkan 

disertai dengan kekerasan fisik. Lili sebenarnya bisa melawan perbuatan 

kekerasan yang dilakukan suaminya, namun dengan alasan cinta dan 

ketidaksanggupannya karena Ia sedang hamil lah yang membuat Lili tidak 

mau melawan perlakuan suaminya tersebut.  

6.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, peneliti    

memiliki saran sebagai berikut : 

1. Bagi industri perfilm-an, hendaknya tidak membuat film yang memojokkan    

pihak tertentu, karena masyarakat terkadang menganggap bahwa apa yang 

ditampilkan dalam film itu merupakan realitas, padahal tidak semua film 

mengangkat mengenai realitas yang di masyarakat. 

2. Bagi masyarakat, hendaknya bisa lebih cermat dalam memilih menonton 

film yang ada di media massa, terkadang apa yang ditampilkan di media 
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massa bukan hanya memberikan pembelajaran bagi masyarakat tetapi 

justru malah membuat masyarakat menilai pihak tertentu khususnya tokoh 

perempuan yang ada dalam film yang seringkali digambarkan buruk. 

3. Bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian ini, hendaknya lebih 

banyak memilih film mengenai perempuan bukan hanya satu film saja, hal 

ini agar semakin jelas gambaran citra perempuan dalam media massa 

khususnya film. 
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