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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

“Family is a unit of people connected by natural genealogical links (most 
basically and ideally consisting of a father and mother with their children), or in 
a means which morally and legally replicates these natural genealogical links, 
such as through adoption”.   
(Keluarga adalah unit manusia yang terhubung dalam silsilah alami ( kebanyakan 
pada dasarnya dan idealnya terdiri dari seorang ayah dan ibu dengan anak-anak 
mereka) atau juga bisa diartikan secara moral dan legal bisa meniru silsilah alami 
ini, contohnya melalui adopsi) (Corbett, 2004:3) 
 

Orang tualah yang paling bertanggung jawab dalam perkembangan 
keseluruhan eksistensi anak; termasuk disini kebutuhan fisik dan psikis, sehingga 
anak dapat tumbuh dan berkembang ke arah kepribadian yang harmonis dan 
matang (Gunarsa & Gunarsa, 2000:51).  

Gambaran tersebut hanya dapat dicapai bila hubungan pernikahan kedua 
orang tuanya berjalan dengan baik. Tak jarang perselisihan-perselisihan dan 
pertengkaran-pertengkaran diantara kedua orangtua tersebut berakhir perceraian. 
Ketegangan-ketegangan antara ayah dan ibu ini mengakibatkan anak-anak tidak 
merasa mendapatkan perlindungan dan kasih sayang padahal faktor-faktor ini 
sangat penting bagi perkembangan anak secara normal (Gunarsa & Gunarsa, 
2000:51).  

Menurut hasil penelitian Hetherington, peristiwa perceraian menimbulkan 
ketidakstabilan emosi, mengalami rasa cemas, tertekan dan sering marah-marah. 
Dalam menghadapi kemelut ini, pihak ibulah yang paling pahit merasakannya. 
Mereka merasa tertekan lebih berat, terutama jika ibu yang mendapat hak dalam 
pengasuhan anak. Ibu cenderung memperlakukan anaknya lebih keras, memberi 
tugas disertai ancaman dan mendidik anak pun tidak sistematis serta bersifat 
memaksa. Tak jarang ibu berteriak sekuat-kuatnya tanpa peduli reaksi negatif atau 
positif yang didapat anaknya (Dagun, 1999: 150-151).  
 Orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan kekerasan terhadap 
anak dibandingkan dengan orang tua utuh. Karena keluarga dengan orang tua 
tunggal biasanya berpendapatan lebih kecil dibandingkan tipe keluarga lain, 
sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai mengingkatnya tindakan kekerasan 
terhadap anak (Huraerah, 2007: 55) 
 Superioritas sesungguhnya merupakan bentuk kompensasi dari perasaan 
tidak berdaya juga untuk mencari jalan pemecahan yang layak. Namun karena 
individu tersebut tidak mampu menemukan solusi yang layak dan cara satu-
satunya yang masih bisa dilakukan adalah dengan tindakan kekerasan. Namun 
adalah sangat ironis jika tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh anggota 
keluarga sendiri, karena dampaknya juga akan langsung dirasakan oleh pelaku dan 
korban kekerasan tersebut (Satiadarma, 2001:72). 
 Orang tua sesungguhnya adalah individu-individu yang diharapkan oleh  
anak-anak untuk memberikan perlindungan. Namun pada kenyataannya bukan 
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perlindungan yang diperoleh anak-anak melainkan rasa sakit. Akibatnya, rasa 
tidak percaya ini mendorong anak untuk mengambil jarak hubungan emosional 
tertentu pada orang tuanya (Satiadarma, 2001:74). 

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komnas Perlindungan Anak, sepanjang 
Januari hingga Juni 2008, misalnya, tercatat tidak kurang dari 21.872 anak 
menjadi korban kekerasan fisik dan psikis di rumah, sekolah, dan di lingkungan 
sosial. Sementara itu, 12.726 anak juga menjadi korban pelecehan seksual pada 
rentang waktu yang sama. Data dari Komnas Perlindungan Anak menyebutkan, 
dari kasus yang dihimpun dari tahun ke tahun ternyata pelaku kekerasan ini 
dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, ibu kandung, ibu tiri, paman , tetangga, 
orang lain yang dikenal , dan orang lain yang tak dikenal. Jumlah ini diyakini 
lebih banyak lagi, seperti fenomena gunung es (the tip of ice berg)mengingat 
banyak kasus yang tidak terlaporkan maupun sengaja dirahasiakan karena 
dianggap aib, baik oleh korban, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. 
(Bowo,2008). 

Gaung reformasi juga membawa perubahan yang besar pada dunia 
perfilman Indonesia. Setelah sekian lama mengalami pengekangan kreatifitas. 
Sineas-sineas Indonesia mulai bangkit dan berani melakukan gebrakan-gebrakan 
yang cukup signifikan. Beberapa hal yang dahulu “tabu” untuk diangkat ke dalam 
sebuah karya film kini mulai dilirik sebagai isu yang menarik dan actual untuk 
digarap. Keberanian tersebut tak lepas dari kebebasan yang dihembuskan oleh 
semangat reformasi. Selain itu, kedewasaan masyarakat Indonesia dalam 
mencerna tayangan yang mereka peroleh juga dinilai sudah mampu untuk 
menerima pesan-pesan yang cukup “berbobot” dalam tontonan mereka.  
 Film merupakan salah satu ornament seni kehidupan yang dapat dinikmati 
oleh setiap manusia. Tema atau isi cerita dari suatu film dapat mengambil dari 
realita yang ada dalam kehidupan manusia. Permasalahan yang terjadi dan dialami 
oleh manusia sehari-hari kemudian diproses untuk menjadi  inti film yang akan 
mudah diserap oleh penonton, karena biasanya penonton familiar dengan 
problematika yang menimpa tokoh dalam film tersebut. Permasalahan dalam isi 
cerita itu bisa saja menimpa penonton maupun orang lain yang dekat dengannya. 
 Film yang menjadi objek penelitian ini adalah film “Mereka Bilang, Saya 
Monyet” produksi Intimasi Production, keluaran  tahun 2007 besutan sutradara 
Djenar Maesa Ayu dengan bintang utama Titi Sjuman sebagai Adjeng dan 
Henidar Amroe sebagai Ibu. Film ini dibuat berdasarkan dua cerpen yang 
dikarang oleh Djenar, sang sutradara sendiri yaitu “Melukis Jendela” dan “Lintah” 
yang dimuat dalam novel kumpulan cerpen: “Mereka Bilang, Saya Monyet” yang 
masuk nominasi sepuluh besar buku sastra terbaik khatulistiwa literary award 
tahun 2003. Film “Mereka Bilang, Saya Monyet” ini masuk nominasi Singapore 
International film festival 2008 dan dalam Indonesian Movie Award 2008 
mendapat penghargaan dalam kategori best new actress dan best supporting 
actress (Baihaqi, 2007).  

Film ini yang menceritakan tentang realitas yang memprihatinkan 
mengenai tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, disertai 
minimnya edukasi masyarakat terhadap hak asasi manusia yang sebenarnya 
dimiliki secara individu. Film ini berkisah mengenai kehidupan seorang wanita 
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dewasa bernama Adjeng (Titi Sjuman), yang mencoba bergulat dengan segala 
aspek kehidupan yang menerpanya. Beranjak dari masa lalu yang kelam, ia 
memilih profesi sebagai penulis. Segala cara di tempuh Adjeng untuk 
memuluskan karirnya. Pelecehan yang sering diterima Adjeng semasa kecil dan 
perlakuan orang tua (ibu diperankan oleh Henidar Amroe) yang kurang layak 
membentuk karakter Adjeng dewasa jadi mendua. Di satu sisi, ia bersikap sangat 
agresif ketika sedang bersama teman–teman dan kekasihnya, namun di sisi lain ia 
terlihat begitu pasif di depan ibunya  

Penulis memilih film ini dikarenakan didalamnya terdapat unsur-unsur 
kekerasan terhadap anak. Sebagai bentuk pesan film ini terdiri dari berbagai tanda 
dan simbol yang membentuk sebuah sistem makna. Proses pemaknaan simbol-
simbol dan tanda-tanda tersebut tentu saja sangat tergantung dari referensi dan 
kemampuan pikir masing-masing individu. Oleh karena itu dalam hal ini analisis 
semiotik sangat berperan. Dengan semiotik tanda-tanda dan simbol-simbol 
dianalisa dengan kaidah-kaidah berdasarkan pengkodean yang berlaku, dengan 
demikian proses intrepertasi akan menemukan sebuah “kebenaran umum” dalam 
masyarakat, semiotik akan menemukan makna yang hakiki,makna yang 
terselubung dalam sebuah pesan (film). Oleh karena itu penulis ingin melakukan 
kajian semiotik mengenai bagaimanakah film ”Mereka Bilang, Saya Monyet” 
menggambarkan kekerasan terhadap anak untuk mengetahui lebih dalam 
bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku, berikut 
alasan penyebab terjadinya tindak kekerasan tersebut dan dampak kekerasan apa 
saja yang kelak terjadi pada anak terutama pada usia dewasa. 
 
 
 
 
 
B. RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat ditarik rumusan masalah 
yaitu 
“ Makna apa saja yang diungkapkan dalam tanda-tanda mengenai bentuk-bentuk 
kekerasan terhadap anak dan dampak pada usia dewasa dalam film  “Mereka 
Bilang, Saya Monyet”?” 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud 
penelitian. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan diadakannya penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 

“Untuk mengetahui makna apa saja yang diungkapkan dalam tanda-tanda 
mengenai kekerasan terhadap anak dan dampak pada usia dewasa dalam film  
“Mereka Bilang, Saya Monyet” 
 

D. MANFAAT PENELITIAN 
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 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun 
praktis. Adapun manfaat itu sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis : 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di 
bidang penelitian komunikasi khususnya dibidang analisis semiotika film. 
 
2. Manfaat Praktis 
 Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang penelitian 
komunikasi dengan pendekatan semiotika  pada film. Serta menjadi rujukan bagi 
para peneliti yang berminat menganalisis film lebih lanjut  khususnya melalui 
pendekatan semiotika. 
 
E. KAJIAN TEORI 

1. Komunikasi Massa 
Komunikasi adalah salah satu aktivitas yang sangat fundamental dalam 

kehidupan manusia. Sebuah definisi dibuat oleh sekelompok sarjana komunikasi 
yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antarmanusia (human 
communication) bahwa: 

“Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki 
orang-orang mengatur lingkungannya dengan (Book, 1980)  (1) membangun 
hubungan antar sesama manusia (2) melalui pertukaran informasi (3) untuk 
menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain (4) serta berusaha mengubah sikap 
dan tingkah laku itu”. (Cangara, 2002: 19) 

 
Seseorang akan dapat mengubah sikap dan tingkah laku orang lain apabila 

komunikasinya berjalan secara efektif. Komunikasi terjadi apabila terdapat 
kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan 
diterima oleh komunikan (Effendy, 2002: 10).  

Harold D. Laswell dalam karyanya “The Structure and Function of 
Commnunication in Society” mengatakan bahwa cara yang baik untuk 
menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who Says 
What In Which Channel To Whom With What Effect?. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur, yaitu: komunikator, pesan, 
media, komunikan dan efek (Effendy, 2002: 10) 

Komunikasi massa adalah salah satu proses komunikasi yang berlangsung 
pada peringkat masyarakat luas, yang identifikasinya ditentukan oleh ciri khas 
institusionalnya (gabungan antara tujuan, organisasi, dan kegiatan yang 
sebenarnya). Sumber komunikasi massa bukanlah satu orang, melainkan suatu 
organisasi formal, dan “sang pengirim”-nya seringkali merupakan komunikator 
profesional. Pesan yang disampaikan pun merupakan suatu produk dan komoditi 
yang mempunyai nilai tukar, serta acuan simbolik yang mengandung nilai 
“kegunaan” (McQuail, 1987:33).  

Munculnya film sebagai media komunikasi mempunyai peran sebagai sarana 
baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi kebiasaan 
terdahulu, serta menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak, dan sajian 
teknis lainnya kepada masyarakat umum (Irawanto, 1999:11). 
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Sekarang, film tidak lagi dimaknai sekedar sebagai karya seni tetapi lebih 
sebagai “komunikasi massa” (Jowett dan Linton, 1981) dan “praktik sosial” 
(Turner, 1991). Kedua perspektif tersebut lebih melihat kompleksitas aspek film 
sebagai medium komunikasi massa yang beroperasi di masyarakat (Irawanto, 
1999:11). 

Dari sudut pandang komunikasi massa, film memandang komunikasi 
sebagai penyampaian pesan dan produksi serta pertukaran makna. Film dimaknai 
dari pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi film yang memahami 
hakekat, fungsi dan efeknya. Artinya, film berperan sebagai proses komunikasi 
(Mulyana, 2002: 243)..  

Keahlian pembuat film agar pesan yang ingin disampaikan lewat karyanya 
dapat diterima oleh audience merupakan hal yang sangat crusial. Untuk membuat 
film yang komunikatif diperlukan bahasa film yang universal, karena menurut 
Larry L Barker, bahasa memiliki tiga fungsi: penamaan (naming atau labelling), 
interaksi, dan transmisi informasi (Mulyana, 2002: 243). 

Dalam proses komunikasi, kita tidak bisa terlepas dari simbol. Karena 
komunikasi adalah suatu proses simbolik. Sifat manusia untuk menyampaikan 
keinginannya dan untuk mengetahui hasrat orang lain, merupakan awal 
keterampilan manusia berkomunikasi secara sistematis melalui lambang-lambang 
isyarat, kemudian disusul dengan kemampuan untuk memberi arti setiap lambang-
lambang itu dalam bentuk komunikasi verbal (Mandelbaum, 2002: 514).  

Bahasa mengandung lambang verbal dan non verbal. Simbol verbal adalah 
semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dalam 
lambang verbal menggunakan kata-kata yang merepresentasikan berbagai aspek 
realitas individual kita. Bahasa pun dapat juga dianggap sebagai suatu sistem kode 
verbal. Dalam bidang komunikasi, bahasa dapat dimengerti sebagai suatu sistem 
simbol terorganisasi yang digunakan untuk membentuk dan menyampaikan 
makna (Mandelbaum, 2002: 514) 

Edward T.Hall menamai bahasa nonverbal sebagai “bahasa diam” (silent 
language) dan dimensi tersembunyi (hidden dimension) suatu budaya. Disebut 
diam dan tersembunyi, karena pesan nonverbal tertanam dalam konteks 
komunikasi. Selain isyarat situasional dan relational dalam transaksi komunikasi, 
pesan nonverbal memberi kita isyarat-isyarat kontekstual. Bersama isyarat verbal 
dan isyarat kontekstual, pesan nonverbal membantu kita menafsirkan seluruh 
makna pengalaman komunikasi (Mulyana, 2002: 309). 

Terdapat lima fungsi pesan non verbal menurut Mark L.Knapp (Rakhmat, 
1986: 287): 

1. Repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara 
verbal 

2. Substitusi, yaitu menggantikan pesan verbal. 
3. Kontradiksi, yaitu menolak pesan vebal atau memberikan makna lain 
4. Komplemen, yaitu melengkapi dan memperkaya makna 
5. Aksentuasi, yaitu untuk menegaskan pesan verbal. 
Bahasa tidak hanya mampu membangun simbol-simbol yang diabstrakkan 

dari pengalaman sehari-hari, melainkan juga mengembalikan simbol-simbol itu 
dan menghadirkannya kembali sebagai unsur-unsur yang objektif nyata dalam 
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kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, simbolisme dan bahasa simbolik menjadi 
unsur-unsur esensial dari kenyataan hidup sehari-hari (Irwanto, 1999:19). 

Given that communication is a human ability, we as humans, involved in 
social processes, tend to maximize the use of communication to achieve our goals, 
be it individual or collective ones. In a network society, the media system shaped, 
by our media mediations uses, has evolved to a system based in networking 
different media. Such a social adoption when diffused throughout large portions 
of society tends to change the media itself, changing its organizational, 
technological and networking characteristics. This is how the networking of mass 
and interpersonal media and consequently networked mediation is being socially 
shaped by interactivity in our societies. (Cardoso, 2008:603). 
 (Diketahui bahwa komunikasi adalah kemampuan makhluk hidup, kita sebagai 
manusia, tergabung dalam proses sosial, diharapkan memaksinalkan kegunaan 
komunikasi untuk meraih apa yang kita inginkan, invidual atau kelompok. Dalam 
jaringan sosial, sistem media terbentuk, oleh kegunaan mediasi media, telah 
tergabung dengan sistem yang berdasarkan jaringan media yang berbeda. Contoh 
adopsi sosial ketika penyebaran sosialisasi porsi besar untuk mengubah media 
tersebut, mengubah organisasi, teknologi dan karakter jaringannya. Ini cara 
jaringan massa dan media interpersonal dan konsekuensi mediasi jaringan menjadi 
tersosialisasi yang dibentuk dari interaksi masyarakat kita).  
 

2. Film 
Sebagai media audio visual yang mampu merepresentasikan berbagai latar 

belakang budaya dimana suatu masyarakat itu tinggal, film merupakan sarana 
pengungkapan berbagai pesan dalam kehidupan modern sekaligus media ekspresi 
artistik dari pembuatnya. Disebut demikian, karena film merupakan hasil 
penyatuan dua buah indera yang membentuk makna yang kompleks, antara 
gambar dan suara (narasi) (Ardianto et al, 2007: 145)   
  Film mempunyai kekuatan untuk mengkontruksikan pesan lewat bahasa 
audio visual. Realitas atau fakta yang berada dalam film seolah-olah muncul 
sebagai representasi peristiwa yang objectif, jujur, adil, transparan. Penonton 
hanya menjadi mayoritas yang diam ketika menonton film. Kekuatan film sebagai 
media massa dibandingkan dengan jenis media massa lainnya adalah (Ardianto et 
al, 2007: 145-147)   

1. Layar yang luas/lebar 
Film dan televisi sama-sama menggunakan layar, namun kelebihan media film 
adalah layarnya yang berukuran luas. Layar film yang luas memberikan 
keleluasaan penontonnya untuk melihat adegan dalam film. Teknologi dalam 
film juga berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi 
komunikasi. Salah satunya adalah peningkatan kualitas visual dengan gambar 
High Definition dan umumnya sudah tiga dimensi sehingga penonton seolah-
olah melihat kejadian nyata dan tidak berjarak. Kualitas audio juga semakin 
mantap dengan teknologi Dolby Digital yang menghadirkan realitas suara 
seperti pada kejadian nyata. Hal inilah yang membuat film menjadi lebih 
unggul daripada jenis media massa lainnya. 
2. Pengambilan gambar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 7 

Sebagai konsekuensi layar lebar, maka pengambilan gambar atau shot dalam  
film bioskop memungkinkan dari jarak jauh (extreme long shot) dan 
panoramic shot yakni pengambilan pemandangan menyeluruh. Shot tersebut 
dipakai untuk memberi kesan artistik dan suasana yang sesungguhnya, 
sehingga film lebih menarik. Perasaan penonton akan dibawa seolah-olah 
berada dalam film itu sendiri. 
3. Konsentrasi penuh 
Pada saat penonton memasuki gedung bioskop, semua mata tertuju pada layar 
dan pikiran serta perasaan penonton tertuju pada alur cerita. Dalam keadaan 
demikian, emosi penonton juga terbawa suasana. Penonton akan terbahak-
bahak ketika adegan dalam film itu lucu. Penonton juga dapat menjerit 
ketakutan bila adegan menyeramkan dan bahkan menangis melihat adegan 
menyedihkan. 
4. Identifikasi psikologis 
Gedung bioskop membuat penonton dapat merasakan sesuatu yang membuat 
perasaan larut dalam cerita yang disajikan. Penghayatan penonton yang 
mendalam seringkali menimbulkan identifikasi psikologis terhadap tokoh 
yang ada dalam film. Pengaruh film teerhadap jiwa manusia (penonton) tidak 
hanya sewaktu atau selama duduk di depan gedung bioskop, tetapi juga bisa 
berlanjut sampai waktu yang lama. Proses identifikasi psikologis itu misalnya 
peniruan terhadap gaya berpakaian dan model rambut yang dikenakan aktor 
atau aktris yang bermain dalam film. Identifikasi psikologis tidak hanya 
sebatas imitasi atau peniruan terhadap model pakaian atau gaya rambut saja, 
tetapi bisa juga berupa pula perilaku, ideologi bahkan sistem nilai dan 
kebudayaan yang ada dalam film tersebut.  

Film sebagai salah satu media komunikasi massa, tidak bisa dipisahkan 
dari produksi, distribusi, dan konsumsi film itu sendiri. Kerja tim yang 
dilaksanakan dalam tahap produksi merupakan titik awal dan penentu apakah 
pesan yang divisualisasikan sang pembuat melalui gambar dan suara dapat 
diterima oleh audience. Distribusi juga memegang peranan penting agar film 
dapat diakses dengan mudah oleh khalayak. Yang pada gilirannya, masyarakat 
dapat mengkonsumsi, mengapresiasi, dan memahami film tersebut sebagai media 
yang menampilkan realitas di sekitarnya (Ardianto et al, 2007: 147)   

 
3. Film sebagai Representasi Realitas Masyarakat 

Film mampu menangkap gejala-gejala dan perubahan yang terjadi dalam 
masyarakat yang kemudian disajikan kembali kepada masyarakat untuk mendapat 
apresiasi. Sebagai salah satu media komunikasi, film mengandung berbagai pesan 
yang ingin disampaikan oleh penciptanya. Pesan-pesan tersebut dibangun dari 
berbagai macam tanda yang terdapat dalam film (Irawanto, 1999:14).  

Graeme Turner menyebut perspektif yang dominant dalam seluruh studi 
tentang hubungan film dan masyarakat sebagai pandangan yang refleksionis. 
Yaitu film dilihat sebagai cermin yang memantulkan kepercayaan-kepercayaan 
dan nilai-nilai dominant dalam kebudayaannya. Bagi Graeme, perspektif ini 
sangat primitive dan mengemukakan metaphor yang tidak memuaskan karena 
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menyederhanakan proses seleksi dan kombinasi yang selalu terjadi dalam setiap 
komposisi ungkapan, baik dalam film, prosa atau percakapan (Irawanto, 1999:15).  

Film dalam merepresentasikan realitas akan selalu terpengaruh oleh lingkup 
sosial dan ideologi dimana film tersebut dibuat dan akan berpengaruh kembali 
terhadap kondisi masyarakatnya. Dalam waktu yang bersamaan, film 
mengukuhkan suatu interaksi reflektif antara reflektif sinematik dan pengalaman 
kehidupan riil yang ada diluar film itu sendiri. Interaksi ini adalah interaksi antara 
masyarakatbdan film yaitu masyarakat dapat belajar dari film, film dapat 
merefleksikan kehidupan masyarakatnya. Film dapat juga memberdayakan 
masyarakat melalui tema kehidupan masyarakat yang diangkat kedalam film itu 
sendiri (Irawanto, 1999:15).  

Ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengkaji adanya hubungan 
antara film dengan kultur masyarakat, yaitu secara textual dan contextual (Turner, 
1995: 153).Pendekatan tekstual berfokus pada teks-teks film. Film sebagai sebuah 
teks dipahami sebagai ekspresi dari aspek-aspek tertentu pada kultur 
masyarakatnya. Isi film yang ada di masyarakat, cenderung mempertahankan 
struktur sosial yang sudah ada dengan cara mereproduksi makna-makna yang 
berasal dari nilai-nilai, ideologi, dan kepentingan kelompok-kelompok dominan 
dalam masyarakat (Irawanto, 1999:16). 

Sedangkan pendekatan kontekstual lebih menekankan pada aspek industrial, 
kultural politik, dan institusional film. Dalam kaitan ini, film lebih dipandang 
sebagai suatu proses produksi kultural daripada sebagai sebuah representasi 
dimana sebuah produksi film akan dipengaruhi oleh lingkup sosial dan ideologi di 
mana film itu dibuat dan berpengaruh kembali pada kondisi masyarakatnya. 
Antara masyarakat dan film terdapat berbagai dimensi yang menimbulkan makna-
makna yang dapat dikaji untuk menghasilkan pemahaman tentang aspek-aspek 
yang muncul dari suatu realitas (Irawanto, 1999:16)..  

Bagaimana pun hubungan antara film dan ideologi kebudayaannya bersifat 
problematis. Karena film adalah produk dari struktur sosial, politik, budaya, tetapi 
sekaligus membentuk dan mempengaruhi struktur tersebut. Turner berpendapat 
bahwa: 

Selain film bekerja pada sistem-sistem makna kebudayaan – untuk 
memperbarui, memproduksi, atau me-reviewnya – ia juga diproduksi oleh sistem-
sistem makna itu (Irawanto, 1999:16). 
 
4. Sinematografi 

John Fiske dalam “The Code of Television” mengatakan bahwa 
penggunaan kamera, pencahayaan, editing, musik dan suara dapat 
merepresentasikan makna situasi yang dibangun seperti konflik, karakter, setting 
dan sebagainya (Fiske, 1997:35). Sehingga aspek teknis perlu diperhatikan dalam 
menemukan makna kekerasan terhadap anak dalam film “Mereka Bilang, Saya 
Monyet” 

a. Kamera 
Produksi film selalu melibatkan manipulasi dari kamera. Yang 

meliputi angle, focus/deep of field, format screen size (cinemascope atau 
widescreen), movement, dan framing. Manipulasi dan dramatisasi dari 
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angle memiliki efek dalam pemaknaan sebuah film. Angle 
mengidentifikasi sebuah shot dengan sudut pandang karakter/penokohan 
sesuai dengan karakter yang akan ditampilkan. 

Kamera juga bisa sebagai sudut pandang si tokoh atau mata tokoh 
dalam film. Sudut pandang kamera sangat penting untuk memotivasi dan 
mengatur identifikasi penonton terhadap suatu karakter dalam film. 
Ketinggian dan jarak kamera terhadap subjek juga memiliki efek dalam 
memaknai sebuah shot. Teknik-teknik pengambilan gambar pada kamera 
mampu menambah emotional response dan mengajak audience untuk 
merancang sendiri emosinya dalam sebuah adegan. 

Pergerakan kamera juga mampu menunjukkan situasi atau 
lingkungan sekitar subjek kamera. Komposisi gambar juga digunakan 
untuk menunjukkan penekanan pada tokoh yang dianggap penting dengan 
menunjukkan gambar secara dominan/komposisi yang lebih besar dari 
yang lain (Turner, 1999:59-62) 

Sebuah film terbentuk dari sekian banyak shot. Setiap shot 
membutuhkan penempatan kamera pada posisi yang terbaik bagi 
pandangan mata penonton. Shot merupakan unsur terkecil dalam film. 
Adegan adalah satu segmen pendek dari keseluruhan cerita yang 
memperlihatkan satu aksi keseimbangan yang diikat oleh ruang, waktu, isi 
(cerita), tema, karakter, atau motif. Satu adegan biasanya terdiri dari 
beberapa shot yang saling berhubungan (Pratista, 2008:29). 

Teknik-teknik dalam kamera ditentukan oleh: 
1). Jarak kamera dengan objek  (Pratista, 2008:104) 

a) Extreme Long shot, merupakan jarak kamera yang paling 
jauh dari objeknya. Wujud manusia nyaris tidak nampak. 
Teknik ini umumnya untuk menggambarkan sebuah objek 
yang sangat jauh atau panorama yang luas. 

b) Long Shot, tubuh manusia nampak jelas namun latar belakang 
masih dominan.  Long Shot seringkali digunakan sebagai 
establising shot, yakni shot pembuka sebelum digunakan 
shot-shot yang lebih dekat. 

c) Medium Long Shot, pada jarak ini tubuh manusia terlihat dari 
bawah lutut sampai ke atas. Tubuh fisik manusia dan 
lingkungan sekitar relatif seimbang. 

d) Medium Shot, memperlihatkan tubuh manusia dari pinggang 
ke atas. Gesture serta eksprsi wajah mulai nampak. Sosok 
manusia mulai dominan dalam frame. 

e) Medium Close Up, memperlihatkan tubuh manusia dari dada 
ke atas. Sosok tubuh manusia mendominasi frame dan latar 
belakang tidak ladi dominan. Adegan percakapan normal 
biasanya menggunakan Medium Close Up. 

f) Close Up, umumnya memperlihatkan wajah, tangan, kakai 
atau sebuah obyek kecil lainnya. Teknik ini mampu 
memperlihatkan ekspresi wajah dengan jelas serta gesture 
yang mendetail. Close up biasanya digunakan untuk adegan 
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dialog yang lebih intim. Close up memperlihatkan sangat 
detail sebuah benda atau objek. Dimensi jarak kamera juga 
mempengaruhi akting pemain, pengambilan close up mampu 
memperlihatkan ekspresi wajah sementara pengambilan long 
shot hanya memperlihatkan gerak tubuh. 

g) Extreme close up, mampu memperlihatkan lebih detail bagian 
dari wajah, seperti telinga, hidung dan bagian lainnya. 

2).Sudut pengambilan gambar (angle) 
Sudut kamera adalah sudut pandang kamera terhadap objek 

yang berada dalam frame. Secara umum sudut kamera dibagi 
menjadi tiga yaitu: high angle (kamera melihat objek dalam frame 
yang berada di bawahnya), straigt –on angle (kamera melihat objek 
dalam frame lurus), serta low angle (kamera melihat objek dalam 
frame yang berada diatasnya) (Pratista, 2008:106). 

a) High Angle 
Angle ini menimbulkan kesan subjek menjadi kecil/kerdil 
sehingga kedudukannya tidak lagi superior atas pemain yang 
lain. High Angle memberikan kesan lamban atas pergerakan 
dari subjek. 

b) Low Angle 
Low angle digunakan untuk memberi kesan kagum atau 
kegairahan, mengurangi foreground yang tidak disukai, 
menurunkan cakrawala dan menyusutkan latar belakang, 
mendistorsikan garis-garis komposisi menciptakan prespektif 
yang lebih kuat, mengintensifikasikan dampak dramatik, Low 
angle menempatkan penonton dalam kerendahan sehingga ia 
harus melihat ke atas pada lambang kekuasaan. 

c) Tilt dutch Angle 
Dalam bahasa Hollywood istilah dutch Angle adalah angle 
kamera dengan kemiringan gila-gilaan. Shot ini menimbulkan 
efek kengeriian, kekerasan, tidak stabil, impresionistis. Shot-
shot pendek dari jam dinding, penanggalan, kaki jalan, roda 
berputar, peluit, dan lainnya digunakan dalam montage 
sequence, untuk menciptakan impresi perjalanan ruang dan 
waktu (time laps). 

d) Point Of View (P.0.V) 
           Merekam adaegan dari titik pandang pemain. 
 3). Pergerakan Kamera 

Umumnya berfungsi untuk mengikuti pergerakan seorang karakter 
juga objek. Pergerakan kamera juga sering digunakan untuk 
menggambarkan situasi dam suasana sebuah lokasi atau suatu 
panorama  (Pratista, 2008:108). 

a) Pan 
Pan adalah pergerakan kamera secara horisontal (kanan dan 
kiri) dengan posisi kamera statis. Pan umumnya digunakan 
untuk mengikuti pergerakan seorang karakter atau melakukan 
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reframing (menyeimbangkan kembali posisi frame ketika 
karakter bergerak). 

b) Tilt 
Merupakan pergerakan kamera secara vertikal (atas-bawah 
atau bawah-atas) dengan posisi kamera statis. Tilt sering 
digunakan untuk memperlihatkan objek yang tinggi. 

c) Track 
Track merupakan perpindahan kamera mendekati atau 
menjauhi objek. Track digunakan untuk mengesankan adegan 
yang bergerak seperti dalam  adegan pertandingan olahraga, 
track digunakan untuk mengesankan setiap gerakan dalam 
pertandingan. 

d) Crane Shot 
Crane Shot adalah pergerakan kamera akibat perubahan 
posisi kamera secara vertikal, horisontal, atau kemana saja 
selama masih diatas permukaan tanah (melayang). Crane 
shot umumnya menghasilkan efek high angle dan sering 
digunakan untuk menggambarkan landskep yang luas seperti 
kawasan kota, bangunan, areal taman, dan sebagainya. 

 b. Pencahayaan (Lighting) 
Tata cahaya dalam film secara umum dapat dikelompokkan menjadi 

empat unsur yakni, kualitas, arah, sumber serta warna. Keempat unsur 
tersebut sangat mempengaruhi dalam membentuk suasana serta mood 
dalam film (Pratista, 2008:75-78). 

1) Kualitas pencahayaan 
Kualitas cahaya merujuk pada besar-kecilnya intensitas cahaya. 
Cahaya terang (hard light) cenderung menghasilkan bentuk objek 
serta bayangan yang jelas. Sementara cahaya lembut (Soft light) 
cenderung menyebarkan cahaya sehingga menghasilkan bayangan 
yang tipis.Hard light cenderung membentuk cahaya yang kontras 
dengan lingkungannya.  

2) Arah Pencahayaan 
Arah cahaya merujuk pada posisi sumber cahaya terhadap objek 
yang dituju biasanya adalah pelaku cerita dan paling sering adalah 
bagian wajah. Arah cahaya dibagi menjadi lima yaitu: 

a) Frontal lighting, cenderung menghapus bayangan dan 
menegaskan bentuk sebuah objek dan wajah karakter. 

b) Slide lighting, mampu menampilkan bayangan ke arah 
samping tubuh karakter atau bayangan pada wajah. 

c) Back Lighting, mampu menampilkan bentuk siluet sebuah 
objek atau karakter jika tidak dikombinasikan dengan arah 
cahaya lain.  

d) Under Lighting, biasanya ditempatkan di bagian depan 
bawah karakter dan biasanya pada bagian wajahnya. 
Efeknya seperti cahaya senter atau api unggun yang 
diarahkan kebawah. Arah cahaya seperti biasanya 
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digunakan untuk mendukung efek horor atau sekedar untuk 
mempertegas sumber cahaya alami seperti lilin, api unggun, 
dan lampu minyak. 

e) Top lighting, digunakan untuk mempertegas suatu benda 
atau karakter. Atau hanya digunakan sekedar menunjukkan 
jenis cahaya buatan dalam suatu adegan, seperti lampu 
gantung, dan lampu jalan. 

3). Sumber cahaya 
Sumber cahaya merujuk pada karakter sumber cahaya, yakni 
pencahayaan buatan dan pencahayaan natural seperti apa-
adanya dalam lokasi setting. 

4). Warna cahaya 
Warna cahaya merujuk pada penggunaan warna dari sumber 
cahaya. Warna cahaya secara natural hanya sebatas terhadap 
dua warna cahaya saja yakni putih (sinar matahari), dan kuning 
muda (lampu). Namun dengan menggunkan filter, sineas dapat 
menghasilkan warna tertentu sesuai keiinginannya. 

Selain empat unsur diatas, pencahayaan dalam film juga ditentukan 
rancangan tata lampu. Dimana rancangan tata lampu dikelompokkan 
menjadi High key lighting dan low key lighting (Pratista, 2008:79)..  
1. High key lighting, merupakan teknik tatacahaya yang menciptakan 

batas yang tipis antara area gelap dan terang. Teknik ini biasanya 
digunakan untuk adegan-adegan yang bersifat formal, seperti kantor, 
rumah, serta ruang-ruang publik lainnya. 

2. Low key lighting, merupakan teknik tata cahaya yang menciptakan 
batas tegas antara area gelap dan terang.  Teknik ini sering digunakan 
dalam adegan-adegan yang bersifat intim, mencekam, suram serta 
mengandung misteri. Teknik ini tampak dominan pada film noir, 
horor, detektif, thriller.  

c. Tata Suara (Audio) 
Suara dalam film dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni 

dialog, musik dan efek suara. Dialog adalah bahasa komunikasi verbal 
yang digunakan untuk semua karakter di dalam maupun luar cerita film 
(narasi). Sementara musik adalah seluruh iringan musik serta lagu, baik 
yang ada didalam maupun luar cerita film (musik latar). Sementara efek 
suara adalah semua suara yang dihasilkan oleh semua objek yang ada di 
dalam maupun luar cerita film (Pratista, 2008:149). 

 
4. Kekerasan Secara Umum 

Menurut Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler, berdasarkan sifat 
kekerasan, istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang 
terbika (overt) atau tertutup (covert) dan baik yang bersifat menyerang (offensive) 
atau bertahan (deffensive) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. 
Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi: (1). 
Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian; (2) 
kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti 
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perilaku mengancam; (3) kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk 
perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan (4) 
kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindunghan 
diri.  Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup 
(Santoso, 2002: 11). 

Perilaku mengancam jauh lebih menonjol dari kekerasan terbuka dan 
kekerasan defensif jauh lebih menonjol dari kekerasan agresif. Perilaku 
mengancam mengkomunikasikan pada orang lain suatu maksud untuk 
menggunakan kekerasan terbuka bila diperlukan. Orang yang melakukan ancaman 
sesungguhnya tidak bermaksud melakukan kekerasan; orang hanya mempercayai 
kebenaran ancaman dan kemampuan pengancam mewujudkan ancamannya 
(Santoso, 2002: 11).  

Dengan mengancam, ada sedikit orang yang bisa mengontrol orang lain. 
Ancaman, dianggap sebagai bentuk kekerasan, merupakan unsur penting kekuatan 
(power), kekuatan untuk mewujudkan keinginan seseorang sekalipun menghadapi 
keinginan yang berlawanan (Weber, 1958). Ancaman menjadi efektif jika 
seseorang mendemonstrasikan keinginan untuk mewujudkan ancamannya 
(Santoso, 2002: 12). 

Kekerasan juga bisa diartikan sebagai membawa kekuatan, paksaan dan 
tekanan. Dalam bukunya Johan Galtung mendefinisikan kekerasan dengan amat 
luas. Kekerasan adalah penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang actual 
(Windhu, 1992: 64). 

Kekerasan bila dipresentasikan, bisa menjadi gambar yang tampil 
melemah, lalu membuka dialektika banalisasi dan sensasionalisasi. Gambar lalu 
menjadi komoditas. Ada yang menawarkan. Ada yang meminta, tetapi ada juga 
yang tidak tertarik. Dinamika itu memberikan pekerjaan kepada penasihat 
komunikasi. Gambar membuat kekerasan menjadi biasa. Dengan menghadirkan 
yang umum dan normal di dunia tontonan, pemirsa dibiasakan tidak melakukan 
apa-apa. Padahal, penggambaran di media menciptakan dunia yang sulit 
dibedakan antara riil, simulasi, hiperiil atau bohong. Semua gambar dan teks 
diatur agar keyakinan pemirsa akan kekerasan menemukan ilustrasinya. Lalu, 
begitu keluar dari gambar menjadi lebih diteguhkan (Adam & Jessica Kuper, 
2000: 1122).  

Peter L. Berger melukiskan manusia modern saat ini mengalami anomie, 
yaitu keadaan dimana setiap individu manusia kehilangan ikatan yang 
memberikan perasaan aman dan kemantapan dengan sesama manusia lainnya, 
sehingga menyebabkan kehilangan pengertian yang memberikan petunjuk tentang 
arti dan tujuan kehidupan di dunia ini. Daniel Bell juga telah lama menyuarakan 
kegelisahan dan penyesalan atas modernisasi yang telah mencerabut serta 
melenyapkan nilai-nilai luhur kehidupan tradisional yang digantikan nilai-nilai 
kemodernan yang penuh keserakahan dan seribu satu nafsu untuk menghancurkan 
sesama umat manusia (violence behaviour)(Adam & Jessica Kuper, 2000: 1122). 

Dengan demikian, kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat yang 
menghancurkan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia 
menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Tindakan merusak, menekan, 
memeras, memerkosa, meneror, mencuri, melukai, membunuh dan memusnahkan 
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merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia 
sebagai makhluk Tuhan. Lebih-lebih jika kekerasan-kekerasan yang 
menghancurkan itu dilakukan secara sadar, sistematis dan meghalalkan segala 
cara atau the end justified the mean sebagaimana prinsip politik Machiavelli. 
Sehingga makin merosotkan derajat kemanusiaan ke titik paling rendah (Adam & 
Jessica Kuper, 2000: 1122).  

Tindak kekerasan menghasilkan perusakan terhadap emosi, psikologi, 
seksual, fisik dan material. Tindak kekerasan melibatkan penggunaan kekuatan 
atau perlawanan yang dilakukan individu-individu, atas nama mereka sendiri atau 
tujuan kolektif atau sanksi yang diberlakukan negara (Adam & Jessica Kuper, 
2000: 1122) 

Menurut Johan Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi 
sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah 
realisasi potensialnya. Pemahaman Galtung tentang kekerasan lebih ditentukan 
pada segi akibat atau pengaruhnya pada manusia. Galtung tidak membedakan 
violence acts (tindakan-tindakan yang keras, keras sebagai sifat) dengan acts of 
violence ( tindakan-tindakan kekerasan). Galtung juga menguraikan enam dimensi 
penting dari kekerasan yaitu sebagai berikut (Santoso, 2002: 168-169): 

1. Kekerasan fisik dan psikologis 
Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan 
samapai pada pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikologis adalah 
tekanan yang dimaksudkan meredusir kemampuan mental dan otak. 
2. Pengaruh positif dan negatif 
Sistem orientasi imbalan (reward oriented) yang sebenarnya terdapat 
“pengendalian” tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manupulatif, 
meskipun memberikan kenikmatan dan euphoria. 
3. Ada objek atau tidak 
Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis 
meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia. 
4. Ada subjek atau tidak 
Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya dan bila 
tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Kekerasan 
tidak langsung sudah menjadi bagian struktur itu dan menampakkan diri 
sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup 
tidak sama. 
5. Disengaja atau tidak 
Bertitik tolak pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya 
menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi 
kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja dari 
sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan. 
6. Yang tampak dan tersembunyi 
Kekerasan yang tampak nyata (manifest), baik yang personal maupun 
struktural, dapat dilihat meski secara tidak langsung. Sedang kekerasan 
tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (latent) tetapi 
bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi, yang struktural 
terjadi jika suatu struktur egaliter dapat dengan mudah diubah menjadi 
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feodal atau revolusi dukungan militer yang hirarkis dapat berubah lagi 
menjadi struktur hirarkis setelah tantangan utama terlewati.  
 

5. Anak 
Menurut the Minimum Age Convention nomor 138 tahun 1973, pengertian 

tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, 
dalam Convention on the Rights of Child tahun 1989 yang telah diratifikasi 
pemerintah Indonesia melalui Keppres no 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak 
adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF 
mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 
tahun. Undang-undang RI nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 
menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum 
menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawainan menetapkan batas usia 16 
tahun. Jika dicermati, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak 
terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas 21 tahun 
ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta 
pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental 
seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun 
(Huraerah, 2007:31). 

 
6. Kekerasan Terhadap Anak 

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan mejadi kekerasan, 
penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Barker mendefisikan abuse 
sebagai “improper behavior intended to cause phycal, psychological or financial 
harm to an individual or group” (Kekerasan adalah perilaku yang tidak layak 
yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis atau finansial, 
baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan istilah child abuse 
atau kadang-kadang child maltreatment adalah istilah yang biasa digunakan untuk 
menyebut kekerasan terhadap anak. Richard J. Gelles mengartikan child abuse 
sebagai “ intentional acts that result in physical or emotional harm to children. 
The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical 
assault by parents or other adult caretakers to neglect at child’s basic need” ( 
Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian 
atau bahaya terhadap anak0anak secara fisik atau emosonal. Istilah child abuse 
meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancama fisik secara 
langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran 
kebutuhan-kebutuhan dasar anak) (Huraerah, 2007:47).  

 
Sementara itu, Barker mendefinisikan child abuse yaitu  
“The recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent 

minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent 
redicule and degradation, or sexual abuse, usually commited by parents or others 
in charge of the child’s care 

 (Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang 
secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan 
hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen 
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atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang 
seharusnya merawat anak) (Huraerah, 2007:47). 

 
7. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak 
Terry E. Lawson mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (child 

abuse) menjadi empat bentuk yaitu emotional abuse, verbal abuse, physical abuse 
dan sexual abuse. Sementara itu, Suharto mengelompokkan child abuse menjadi 
physical abuse (kekerasan secara fisik), psychological abuse (kekerasan secara 
psikologis), sexual abuse (kekerasan secara seksual) dan social abuse (kekerasan 
secara sosial). Lima bentuk child abuse dapat dijelaskan sebagai berikut 
(Huraerah, 2007:48): 

1. Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, menendang, menampar, 
menjewer, membenturkan kepala anak pada tembok, pemukulan dan 
penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-
benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada 
anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau 
kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau 
rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bersin panas atau berpola 
akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada 
daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah 
bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umunya dipicu 
oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal 
atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah 
disembarang tempat, memecahkan barang berharga.  

2. Kekerasan anak secara emosional atau kekerasan verbal misalnya 
dilakukan dalam bentuk memarahi, mengomel, membentak dan memaki 
anak dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat anak termasuk 
mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengar oleh anak. 

3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual 
antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, 
gambar visual, exhibitionism), menyentuh atau menyenggol bagian tubuh 
tanpa ada minat atau tanpa ijin dari yang bersangkutan maupun perlakuan 
kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, 
pemerkosaan, eksploitasi seksual). 

4. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan ekspoitasi 
anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak 
memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. 
Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan 
pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak 
menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang 
terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. 

5. Kekerasan yang dilakukan di sekolah (bullying) adalah suatu situasi 
dimana seorang siswa atau lebih secara terus menerus melakukan tindakan 
yang menyebabkan siswa lain menderita. Kekerasan terhadap siswa yang 
lebih lemah ini dapat berbentuk tiga hal yaitu: 

a) Secara fisik, memukul, menendang, mengambil milik orang lain 
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b) Secara verbal: mengolok-olok nama siswa lain, menghina, 
mengucapkan kata-kata yang menyinggung. 

c) Secara tidak langsung: menyebarkan cerita bohong, mengucilkan, 
menjadikan siswa  tertentu sebagai target humor yang 
menyakitkan, mengirim pesan pendek atau surat  yang keji. 
Mengolok-olok nama merupakan hal yang paling umum karena 
ciri-ciri  fisik siswa, suku, warna kulit, dan lain-lain  

 
8. Karakteristik Kekerasan dalam Keluarga 

Soetarso menjelaskan bahwa dari berbagai kepustakaan yang ada dapat 
ditentukan beberapa karakteristik kekerasan dalam keluarga sebagai berikut 
(Huraerah, 2007:68): 

a) Semua bentuk kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan 
kekuatan. Pola yang umum terjadi adalah disalahgunaannya kekuatan 
oleh paling kuat terhadap yang lemah. Perbedaan kekuatan ini dapat 
berupa ukuran dan kekuatan fisik maupun status. 

b) Adanya tingkatan kekerasan, dari yang ringan sampai sangat berat atau 
fatal. 

c) Kekerasan dilakukan berkali-kali. Kalau kendali untuk berbuat 
kekerasan melemah atau hilang, maka kekerasan akan terus 
berlangsung dan bertambah. Sasarannya bertambah meluas. 

d) Kekerasan dalam keluarga umumnya berlangsung dalam konteks 
penyalahgunaan dan eksploitasi psikologis. Penghinaan verbal yang 
berupa ejekan atau sumpah serapah kerapkali mengawali terjadinya 
kekerasan fisik. Korban dibuat sedemikian rupa hingga merasa tidak 
berharga, tidak berdaya, tidak dicintai, tidak penting dan lebih rendah 
dari manusia. Perlakuan yang tidak layak secara psikologis seperti ini 
dapat mengganggu kemampuan korban untuk menghayati kenyataan, 
merendahkan citra dirinya sendiri dan menyebabkan menyelahkan 
dirinya sendiri. Korban mencekam oleh perasaan takut, malu, marah 
dan berdosa, namun kerapkali tetap loyal kepada penyiksanya. Korban 
mengalami konflik yang tidak dialami oleh orang yang dikerasi oleh 
orang asing atau yang tidak dikenal. 

e) Kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negatif terhadap semua 
anggota keluarga atau rumah tangga, baik yang terlibat dalam 
kekerasan atau tidak. Setiap orang dalam keluarga ini merasa tidak 
tenteram. Masalah ini merupakan unsur yang sangat merusak 
kehidupan keluarga. Beberapa diantara konsekuensi masalah ini adalah 
rasa takut, saling tidak percaya, kesenjangan emosional dan fisik, 
hambatan komunikasi dan ketidaksepakatan.  

Dari penjelasan tersebut, satu hal yang dapat digarisbawahi adalah bahwa 
kekerasan dalam keluarga terjadi karena penyalahgunaan kekuatan oleh yang kuat 
terhadap yang lemah. Orang tua yang memiliki kekuatan fisik ataupun non-fisik 
(karena status yang tinggi dalam struktur keluarga) atau merasa dirinya 
superioritas, sehingga bisa berbuat apa saja, termasuk melakukan kekerasan 
terhadap anak. Anak dalam posisi lemah dan dilemahkan tak berdaya menghadapi 
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perlakuan tersebut. Seto Mulyadi merasakan kegundahannya dengan mengatakan 
bahwa di dalam masyarakat seolah tumbuh anggapan bahwa anak adalah 
komunitas kelas bawah. Mereka pribadi-pribadi kecil dan lemah yang sepenuhnya 
berada di bawah kendali kekuasaan orang dewasa. Orang tuapun merasa berhak 
melakukan apa saja terhadap anak. Dalam konteks ini, Soetarso juga merasakan 
keprihatinannya dengan permasalahan anak ini. Ia mengatakan bahwa 
permasalahan anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh manusia 
yang kemampuan fisik, mental dan sosialnya masih terbatas untuk merespons 
berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Lebih tragis lagi jika dicermati 
bahwa dalam berbagai kasus, permasalahan tersebut justru dilakukan oleh pihak-
pihak yang seyogyanya berperan mengasuh dan melindungi anak, terutama orang 
tua atau keluarga (Huraerah, 2007:69):.  

 
9. Efek Kekerasan terhadap Anak 

YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) menyimpulkan bahwa 
kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar 
dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan 
anak di kemudian hari, antara lain (Huraerah, 2007:57): 

1. Cacat tubuh permanen 
2. Kegagalan belajar 
3. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian 
4. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai dan 

mencintai orang lain 
5. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru 

dengan orang lain 
6. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal  
7. Menjadi penganiaya ketika dewasa 
8. Menggunakan obat-obatan atau alkohol 
9. Kematian 

Sedangkan Richard J. Gelles menjelaskan bahwa konsekuensi dari 
tindakan kekerasan dan penelantaran anak dapat menimbulkan kerusakan dan 
akibat yang lebih luas (far-reaching). Luka-luka fisik seperti memar, goresan, 
luka bakar, kerusakan otak hingga kematian. Efek psikologis pada anak korban 
kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup, seperti rasa rendah diri rendah, 
ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya, masa perhatian tereduksi 
dan gangguan belajar. Dalam beberapa kasus, kekerasan dapat mengakibatkan 
gangguan-gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan berlebihan atau 
gangguan identitas disosiatif dan juga bertambahnya risiko bunuh diri (Huraerah, 
2007:57). 

Moore mengungkapkan bahwa efek tindakan kekerasan tersebut demikian 
luas dan secara umum dapat diklasifikan dalam beberapa kategori. Ada yang 
menjadi negatif dan agresif serta mudah frustasi; ada yang menjadi sangat pasif 
dan apatis; ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan 
sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orang tuanya, mereka tidak 
mampu menghargai dirinya sendiri; ada pula yang sulit menjalin relasi dengan 
individu lain dan yang tampaknya paling parah adalah timbulnya rasa benci yang 
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luar biasa terhadap dirinya sendiri karena merasa hanya dirinyalah yang selalu 
bersalah sehingga menyebabkan penyiksaan terhadap dirinya dan rasa benci 
terhadap dirinya sendiri ini menimbulkan tindakan untuk menyakiti diri sendiri 
seperti bunuh diri dan sebagainya (Huraerah, 2007:57) 

Dari uraian diatas terlihat bahwa efek dari tindakan kekerasan terhadap 
anak begitu mengenaskan. Mungkin belum banyak orang menyadari bahwa 
pemukulan yang bersifat fisik ini bisa menyebabkan kerusakan emosional anak. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Hofeller dan La Rosa menjelaskan tentang efek 
kekerasan terhadap psikologis anak. Beberapa anak ada pula yang demikian sedih, 
sehingga sering muntah setelah makan dan berat badannya turun drastis. Ketika 
mereka semakin besar, anak laki-laki cenderung menjadi sangat agresif dan 
bermusuhan dengan orang lain; sementara anak perempuan sering mengalami 
kemunduran dan menarik diri ke dalam dunia fantasinya sendiri. Namun, dampak 
yang paling menyedihkan adalah bahwa anak perempuan kemudian merasa semua 
anak pria itu menyakiti ( dan menyebabkan diantaranya membenci pria), 
sedangkan anak laki-laki kemudian percaya bahwa laki-laki mempunyai hak 
untuk memukul isterinya (Huraerah, 2007:58). 

 
10. Semiotika Komunikasi 

Kebudayaan kita yang termanifestasikan dalam kehidupan keseharian kita 
adalah ladang subur bagi pengkajian semiotik. Dalam khasanah kebudayaan, 
hadirnya ilmu semiotika dapat dikatakan mampu memberikan kerangka analisis 
yang lebih komprehensif. Semiotika sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda-
tanda, diklaim oleh para pendukungnya dapat diterapkan di semua bidang 
kehidupan yang berbeda (Kurniawan, 2001: 23).  

Semiotika termasuk ilmu yang imperialistik, dalam arti kemampuannya 
untuk memayungi analisis terhadap bidang-bidang yang berbeda. Namun dari 
segi aksesbilitasnya, cukup menggugah para analis untuk berbuat lebih dengan 
memasuki ruang-ruang relasi yang tersembunyi dari sebuah fenomena 
(Kurniawan, 2001: 23).  

Tanda-tanda adalah sesuatu yang berdiri pada sesuatu yang lain atau 
menambahkan dimensi yang berbeda pada sesuatu, dengan memakai segala apa 
pun yang dapat dipakai untuk mengartikan sesuatu yang lain (Berger, 2000:1). 

Menurut Littlejohn, tanda-tanda adalah basis dari seluruh komunikasi. Jadi 
komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan yang didalamnya 
mencakup makna-makna. Hal ini tidak terlepas dari studi media massa yang 
merupakan studi tentang makna yang diungkapkan oleh tiap individu atau 
khalayak umum untuk memperoleh suatu pegertian akan pesan yang dimaksud 
(Littlejohn, 1996: 65). 

Penelitian ini berusaha menemukan makna-makna yang tersembunyi yang 
terdapat dalam media, dalam hal ini film, yang mampu menggambarkan 
kekerasan terhadap anak dan dampaknya di usia dewasa. Maka penelitian ini 
menggunakan suatu metode yang disebut analisis semiologi. 

Menurut Bugelin (1972:317), 
“Media massa jelas tidak membentuk sendiri kebudayaan yang paripurna... 
tetapi hanya merupakan bagian kecil dari suatu sistem, yang sudah 
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semestinya, merupakan kebudayaan di mana media adalah bagian darinya” 
(Mc Quail, 1987:183) 
Semiotik berusaha menggali hakikat sistem tanda yang beranjak keluar 

kaidah tata bahasa dan sintaksis dan yang mengatur arti teks yang rumit, 
tersembunyi, dan bergantung pada kebudayaan. Semiotik, menurut Fiske 
(1990:40) memiliki tiga kajian utama (Sobur, 2004: 94): 

1. Tanda itu sendiri (the sign itself). Hal ini meliputi studi tentang variasi tanda 
yang berbeda, cara tanda yang berbeda dalam penyampaian makna, dan cara 
tanda berhubungan dengan orang-orang yang menggunakannya. 

2. Kode atau sistem dimana tanda-tanda itu diorganisir (the codes or system 
into which sign are organized). Studi ini meliputi bagaimana beragam kode 
yang berbeda dibangun untuk mempertemukan dengan kebutuhan 
masyarakat dalam sebuah kebudayaan. 

3. Kebudayaan dimana kode atau lambang itu beroperasi (the culture within 
these codes and signs operate). Hal ini selanjutnya bergantung pada 
kegunaan kode-kode dan tanda-tanda untuk keberadaan dan bentuknya 
sendiri. 
Dalam proses semiotik, tanda-tanda tidak lagi berdimensi privat tetapi 

bersifat sosial. Masyarakat tercipta lewat makna-makna yang mereka bangun 
sendiri dalam interaksi sosial mereka(Sobur, 2004: 95).  

Semiotik digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis media dengan 
asumsi bahwa media itu sendiri dikomunikasikan melalui seperangkat tanda. Teks 
media yang tersusun atas seperangkat tanda tersebut tidak pernah membawa 
makna tunggal (Sobur, 2004: 95). 

Semiotik memiliki dua founding fathers, yaitu C.S.Pierce dan Saussure. Dua 
kubu ini yang menyebabkan perbedaan penyebutan antara semiologi (Saussure) 
dan semiotik (Pierce). Namun keduanya sama-sama mengacu pada ilmu yang 
mempelajari tentang tanda-tanda. Komaruddin Hidayat menyebutkan bahwa 
bidang kajian semiotik atau semiologi adalah mempelajari fungsi tanda dalam 
teks, yaitu bagaimana memahami sistem tanda yang ada dalam teks yang berperan 
membimbing pembacanya agar bisa menangkap pesan yang terkandung di 
dalamnya (Sobur, 2004: 106). 

Pada perkembangannya, semiotik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 
semiotik signifikasi dan semiotik komunikasi. Dulu, semiotika komunikasi 
digunakan untuk mempelajari tanda sebagai bagian dari proses komunikasi, dalam 
arti bahwa tanda hanya dianggap sebagaimana yang dimaksudkan pengirim dan 
demikian juga yang diterima penerima. Sekarang, semiotika komunikasi sudah 
lebih menekankan teori tentang produksi tanda, yang salah satunya 
mengamsusikan 6 faktor dalam komunikasi, yaitu: pengirim, penerima, kode, 
pesan, saluran komunikasi, dan acuan atau hal yang dibicarakan  (Sobur, 2004: 
xxxiii). 

Semiotika signifikasi menaruh perhatian pada ‘relasi’ sistemik antara 
pernbendaharaan tanda, aturan pengkombinasiannya (kode), serta konsep-konsep 
(signified) yang berkaitan dengannya (Sobur, 2004: ix). 

Some general features of the proposed domain of inquiry may be discerned. 
In the first place, Peirce’s early attention to the science of semiotic follows from 
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an endeavour to find a definition of logic that would avoid the pitfalls of 
psychologism. Thus, it is evident that the representations, which the various 
branches of semiotic study, are not to be explicated by an examination of the 
actual workings of the human mind. Secondly, it is of some interest to note that 
semiotic is one member of the basic trivium of science, of which the other 
components are the science of forms (formal science) and the science of things 
(positive science). This primary trivium can be connected to his work on the 
theory of categories. In “An Unpsychological View of Logic” Peirce claims that 
form and matter can be abstracted from the phenomenon considered as an image 
or a representation. All three phenomenal aspects or elements may be 
generalised, giving three supposable objects: representations in general, things, 
and qualities. Positive science studies material things, while formal science 
examines qualitative forms for Semiotic, as the science of representations, would 
naturally be concerned with objects of the first kind, that is, with internal and 
external representations. Using later terminology, we could say that its proper 
domain is objects as thirds. (Bergman, 200:4)  
(Beberapa tulisan umum mengemukakan domain penelitian yang bisa dilihat. 
Pertama, perhatian awal Pierce pada ilmu semiotik mengikuti dari usahanya 
menemukan definisi logic yang akan menghindarkan dari kesukaran ilmu 
psikologi. Demikian, ini adalah pendukung representasi dimana beberapa cabang 
studi semiotik tidak dapat dijabarkan oleh pemeriksaan dari pengerjaan aktual 
pemikiran manusia. Kedua, ini menjadi catatan yang menarik bahwa semiotik 
adalah satu anggota dari ilmu trivium dasar, dimana komponen lain seperti ilmu 
formal dan ilmu positif. Tribium utama ini bisa dihubungkan pada pengerjaannya 
dalam kategori teori. Dalam “An Unpsychological View of Logic” Pierce 
menyatakan bahwa bentuk dan masalah bisa dimasukkan dalam fenomena yang 
dapat dipertimbangkan sebagai gambar atau representasi. Ketiga aspek atau 
elemen fenomenal bisa digeneralisasikan, memberikan tiga objec perkiraan yaitu 
representasi secara umum, sesuatu dan kualitas. Ilmu positif mempelajari tentang 
suatu benda, sedangkan ilmu formal meneliti bentuk kualitatif dari semiotik 
sebagai ilmu representasi yang secara alami menjadi berkonsentasi pada objek 
jenis pertama yaitu representasi internal dan eksternal. Menggunakan terminologi 
berikutnya, kita bisa katakan itu domain yang tepat adalah objek sebagai yang 
ketiga).  
 

Pierce membagi tanda menjadi tiga, yaitu icon (sesuatu yang melaksakan 
fungsinya sebagai penanda yang serupa dengan objeknya), indeks (sesuatu yang 
melaksanakan fungsi sebagai penanda yang mengisyaratkan petandanya), dan 
simbol (sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang oleh kaidah 
secara konvensi telah lazim digunakan oleh masyarakat) (Sobur, 2004: 98). 

Dalam usaha mencari makna suatu tanda, Pierce membuat teori triangle 
meaning, yang terdiri atas sign, object, interpretant. Hubungan segitiga makna 
Pierce ditampilkan sebagai berikut: 

Gambar 1. ELEMEN MAKNA PIERCE 
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Sumber: Sobur, 2004: 115 
Menurut Pierce, salah satu bentuk tanda adalah kata. Sedangkan objek 

adalah sesuatu yang dirujuk tanda. Sementara interpretan adalah tanda yang ada 
dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Apabila ketiga 
elemen makna itu berinteraksi dalam benak seseorang, maka muncullah makna 
tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut. Teori segitiga ini membahas 
persoalan bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu 
digunakan orang pada waktu berkomunikasi (Sobur, 2004: 115). 

Sedangkan Saussure, lebih meletakkan tanda dalam konteks komunikasi 
manusia dengan melakukan pemilahan antara apa yang disebut signifier 
(penanda) dan signified (petanda). Signifier adalah bunyi atau coretan 
bermakna, aspek material. Signified adalah gambaran mental, yaitu 
pikiran/konsep dari bahasa (Kurniawan, 2001:15). Hubungan antara keberadaan 
fisik tanda dan konsep mental tersebut dinamakan signification. Dalam kata lain, 
signification adalah upaya dalam memberi makna terhadap dunia (Fiske, 
1990:44). 

Seperti yang digambarkan sebagai berikut: 
Gambar 2. ELEMEN MAKNA SAUSSURE 
 
 
 
 
 

Sumber: Sobur, 2004:125 
 
Salah seorang pengikut Saussure, Roland Barthes, mengacu pada Saussure 

dengan menyelidiki hubungan penanda dan petanda pada sebuah tanda. Barthes 
melihat aspek lain dari penandaan, yaitu mitos yang menandai suatu masyarakat. 
Mitos terletak pada tingkat kedua penandaan. Jadi, setelah terbentuk sistem tanda-
penanda-petanda, tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian 
memiliki petanda kedua yang akan membentuk tanda baru. Konstruksi penandaan 
yang pertama mengacu pada bahasa atau denotasi. Makna denotasi bersifat 
langsung, yaitu makna khusus yang terdapat dalam suatu tanda dan pada intinya 
dapat disebut sebagai gambaran sebuah petanda. Sedangkan konstruksi yang 
kedua mengacu pada mitos atau metabahasa (konotasi) (Kurniawan, 2001:22).    

       Seperti yang terlihat dalam gambar berikut  
 
Gambar 3. SIGNIFIKASI DUA TAHAP BARTHES 
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Sumber: Sobur, 2004:127 
 
Menurut Rosalind dan John Ellis dalam Language and Materialism: 

Developments in Semiology and The Theory of the Subject (Berger, 2000:55): 
“Mekanisme suatu mitos adalah cara gambaran-gambaran biasa 
terikat pada objek dan penerapannya sehingga makna-makna 
ideologis menjadi tampak alami dapat diterima dengan akal sehat. 
Jika demikian, maka akan ada dua sistem kebermaknaan: makna 
denotatif dan konotatif, “bahasa-objek” (film, mainan anak, 
makanan, mobil seperti benda yang dilambangkan), dan mitos yang 
terkait mengandung makna konotatif yang membahasakannya secara 
tidak langsung” 
 

Ciri khas Barthes terletak pada penggalian lebih jauh dari penandaan untuk 
mencapai mitos yang bekerja dalam realitas keseharian masyarakat. Barthes 
menyarankan sebuah pluralitas makna dan interpretasi yang pada kenyataannya 
tidak dapat dipungkiri mengingatkan adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki 
manusia, sejarah, dan kebudayaan masing-masing (Kurniawan, 2001:117) 

Hal ini kemudian menimbulkan perhatian pada makna tambahan (konotatif) 
dan arti penunjukkan (denotatif) – kaitan dan kesan yang ditimbulkan dan 
diungkapkan melalui penggunaan dan kombinasi tanda. Pelaksanaan ini dilakukan 
dengan mengakui adanya mitos, yang telah ada dan sekumpulan gagasan yang 
bernilai yang berasal dari kebudayaan dan disampaikan melalui komunikasi  
(Kurniawan, 2001:182). 

Konotasi melibatkan simbol-simbol, historis dan hal-hal yang 
berhubungan dengan emosi. Di pihak lain, denotasi menunjukkan arti literature 
atau eksplisit dari kata-kata  dan fenomena yang lain. Pada level ini terbentuk 
mitos (Kurniawan, 2001:182). 

 
F. TERMINOLOGI DAN KATEGORISASI 

Terminologi adalah peristilahan tentang kata-kata atau mengenai batasan-
batasan, definisi-definisi istilah (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, 1999: 938).  Kategorisasi adalah penyusunan berdasarkan 
kategori atau penggolongan atau pengklasifikasian (Tim Penyusun Kamus Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999: 45). Terminologi dan kategorisasi 
dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak 
Form (Barnhart 1993:839), yaitu a set way of behaving according to 
custom or rule (Bentuk adalah seperangkat cara bertindak menurut 
kebiasaan atau aturan) 

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-
ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, 
melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi 
dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para 
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orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak (Huraerah, 
2007:47). 
Adapun kategorisasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak antara lain: 

1. Kekerasan anak secara fisik  
2. Kekerasan anak secara emosional/verbal 
3. Kekerasan anak secara seksual  
4. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan di sekolah (bullying),  
 

2. Dampak kekerasan terhadap anak pada usia dewasa 
Menurut Barnhart (1993:1057), Impact yaitu a striking (of one thing 
against another); collision (Dampak adalah suatu gesekan antara satu 
dengan yang lain;benturan). 
Adult (Barnhart 1993:1057),  yaitu a person who has reached an age of 
maturity as defined by law, usually the age of 18, sometimes the age of 
21 ( Dewasa adalah seseorang yang telah mencapai usia kematangan atau 
kedewasaan yang sesuai dengan hukun, mulai umur 18 tahun, juga ada 
yang mulai 21 tahun.  
Kategorisasi dampak kekerasan terhadap anak di usia dewasa antara lain: 

1. Pendendam 
2. Ketidakmampuan untuk mempercayai dan mencintai orang 

lain 
 

G. KERANGKA BERPIKIR 
Film adalah sebuah bangunan yang terdiri dari tanda-tanda yang 

dibentuk dengan kerangka ideologi kebudayaan tertentu. Makna yang 
terdapat didalamnya, apakah denotasi maupun konotasi, adalah pesan yang 
ingin disampaikan oleh si pembuatnya. Dan pesan inilah yang memerlukan 
kedalaman interpretasi. 

Pada tahap inilah penulis memilih metode semiotika Roland 
Barthes sebagai pisau analisis yang paling tepat. Berikut adalah tahapan 
kerangka berpikir dalam penelitian ini: 
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H. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan semiotika komunikasi. Metode kualitatif merujuk pada prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif. 

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 
individu, keadaan, gejala, atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu 
gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Kata “kualitatif” digunakan pada 
penekanan untuk proses dan pemaknaan yang tidak secara kasat mata diteliti 
atau diukur dalam kuantitas, nilai, intensitas, atau frekuensi (Denzin et al, 
1994:4). 

Perkembangan metode kualitatif diarahkan untuk memberikan suatu 
pengertian (interpretasi) terhadap suatu gejala berdasarkan makna yang 
dikonsepsikan dan yang diekspresikan oleh manusia (Abdullah, 2002:2). 

Penelitian kualitatif tidak bekerja dengan mengolah data atau dalam 
bilangan yang ditransformasikan menjadi bilangan/ angka, tidak diolah dengan 
rumus atau ditafsirkan atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik atau 

Film 
“Mereka Bilang, Saya Monyet!” 

Pemilihan scene: 
1. Kekerasan terhadap anak 
2. Dampak kekerasan anak di usia   
    dewasa 

Pemaknaan dengan Semiotik Roland 
Barthes: 
1. Signifikasi tahap 1 (denotasi) 
2. Signifikasi tahap 2 (konotasi) 
3. Mitos 
 

MAKNA 
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matematik. Seluruh rangkaian kerja dari proses penelitian ini berlangsung  
serempak dan dilakukan dalam bentuk pengumpulan, pengolahan, dan 
menginterpretasikan sejumlah data yang bersifat kualitatif (Koentjaraningrat, 
1994:29). 
2. Metode Analisis 

Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang 
tidak kaku, sehingga kadang ditampilkan data yang berisi angka-angka statistik 
sederhana. Metode analisis yang digunakan adalah semiotik yang didasari 
dengan asumsi bahwa manusia merupakan animal symbolicum (makhluk 
simbolis) yang senantiasa mencari makna dalam hidupnya. Semiotika adalah 
cara (means), teknik (tehnique), dan metode (method) untuk menganalisa dan 
menginterpretasi segala bentuk tanda yang terkandung di dalam media massa 
maupun non media massa dimana makna tanda diderivikasikan dari hubungan-
hubungan dan konteks-konteks(Bedger, 1995:132). 

Untuk mendapatkan deskripsi semiotik, maka data yang didapat 
dihubungkan dengan proposisi teoritis yang sudah dibangun, diorganisasikan 
dalam kerangka semiotik, kemudian diinterpretasikan. Selanjutnya, dilakukan 
pengecekan ulang baik terhadap data maupun terhadap konsep dan teori. Makna 
yang akan diidentifikasi, yang pertama adalah makna denotatif, yaitu apa yang 
diungkapkan oleh tanda-tanda secara literal atau common sense. Common sense 
adalah makna yang mengambang dan bisa dibaca dari permukaan. Selanjutnya 
akan diidentifikasi makna-makna yang tersembunyi di balik permukaan tersebut 
serta bagaimana makna-makna konotatif tersebut dikonstruksikan. Asosiasi-
asosiasi makna atau kode-kode apa saja yang digunakan untuk memunculkan 
makna tersebut (Fiske. 2006:118).  

Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menjelaskan tanda 
tahap dua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu 
dengan perasaan/emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaannya. 
Konotasi mempunyai makna yang subyektif atau paling tidak intersubyektif. 
Denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap sebuah obyek sedangkan 
konotasi adalah bagaimana menggambarkannya (Fiske. 2006:118).  

Konsep lain yang digunakan pada tahap kedua adalah mite/ mitos. Mitos 
adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan  atau memahami beberapa aspek 
tentang realitas/gejala alam. Bagi Barthes, mitos adalah cara budaya berpikir 
tentang sesuatu, suatu cara untuk mengkonseptualisasikan atau memahami hal 
tertentu. Jika konotasi merupakan makna tahap kedua dari penanda, maka mitos 
adalah makna tahap kedua dari petanda. (Fiske. 2006: 119) 

Kehadiran komunikasi massa menjadi faktor lahirnya metode analisis 
semiologi. Film sebagai salah satu media komunikasi massa, menurut Van Zoest 
(1993:p.109) dibangun dengan tanda-tanda. Tanda-tanda itu termasuk berbagai 
sistem yang bekerja sama baik untuk mencapai efek yang diharapkan. Film 
adalah bidang kajian yang amat relevan bagi analisis semiotik (Sobur, 
1994:132).   

Semiotika komunikasi lebih menekankan pada teori produksi tanda yang 
salah satunya mengamsusikan adanya enam faktor dalam komunikasi, yaitu: 
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pengirim, penerima, kode, pesan, saluran komunikasi, dan acuan (Sobur, 
1994:132).  
3. Jenis Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambar (visual), sound 
efek, ilustrasi musik, teks atau narasi atau dialog antar tokoh pelaku kekerasan dan 
anak pada setiap adegan yang dikombinasikan kedalam dalam film “Mereka 
Bilang, Saya Monyet”. Data dikumpulkan secara berurutan berdasarkan tema 
penelitian dan dinilai telah merepresentasikan tentang apa yang akan dianalisa 
dalam penelitian ini.  

4. Objek Penelitian 
Dalam penelitian semiotika ini yang menjadi objek penelitian adalah film 

“Mereka Bilang Saya Monyet” produksi Intimasi Production tahun 2007. 
 
 
 

5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Pengamatan dan Korpus 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 
melihat dan mengamati secara seksama film “Mereka Bilang, Saya Monyet” 
dengan mengumpulkan dan menyusun korpus. 

Korpus sebagai sarana representasi simbol yang difokuskan dalam simbol 
audio visual film, meliputi: 

1) Visual  Image 
Segala sesuatu yang tertuang dalam frame yang komposisional pada suatu 
shot 
2) Sumber Suara 
Suara dapat menampilkan ekspresi melakui karakteristiknya, sebagaimana 
referensinya terhadap konteks film secara keseluruhan 
3) Dunia Rekaan 
Berupa karakter, yaitu kesan tokoh atau kepribadian yang ditampilkan, 
yang beraksi dan mempunyai persepsi serta emosi. Lokasi, periode waktu 
dapat membangun setting yang diciptakan dalam film. 

b. Studi Dokumenter dan Pustaka 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan klasifikasi bahan-bahan 

tertulis yang berhubungan dengan konsep penelitian. Studi dokumenter 
meliputi artikel-artikel, situs internet dan buku-buku tentang rumusan masalah 
penelitian. 

 
     6. Validitas Data 

 Data yang telah digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian 
harus dipastikan kemantapan dan kebenarannya. Teknik trianggulasi data 
digunakan untuk lebih memantapkan data yang telah diperoleh. Jenis 
trianggulasi ini mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data, ia 
menggunakan berbagai sumber yang tersedia. Artinya, data yang sama atau 
sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang 
berbeda. 
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7. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 

Sumber data yang menjadi subjek penelitian ini adalah film drama 
Indonesia yaitu film “Mereka Bilang, Saya Monyet” 
b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder didapatkan dengan cara mengambil dari berbagai 
sumber tulisan artikel, buku-buku, sumber-sumber dari internet yang 
berkaitan dengan objek penelitian yang dapat mendukung penelitian ini. 

8. Analisa Data 
Analisis semiotika yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

semiotika yang dikembangkan oleh Roland Barthes. Untuk mendapatkan 
deskripsi semiotik, maka data yang didapat dihubungkan dengan proposisi 
teoritis yang sudah dibangun, diorganisasikan dalam kerangka semiotik, 
kemudian diinterpretasikan. Selanjutnya, dilakukan pengecekan ulang baik 
terhadap data maupun terhadap konsep dan teori. 

9. Tahapan Analisis 
 Tahapan analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan: 

a. Memilih scene 
Pemilihan scene didasarkan pada perspektif peneliti berdasarkan 
kebutuhan penelitian. Setelah melalui pengamatan akan dipilih scene 
bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan dampaknya di usia dewasa 
film  “Mereka Bilang, Saya Monyet”. 

b. Analisa semiologi scene kunci 
Analisis dilakukan per-shot dalam scene yang menunjukkan bentuk-
bentuk kekerasan terhadap anak dan dampaknya di usia dewasa dalam film  
“Mereka Bilang, Saya Monyet”. Kemudian dianalisis mulai dari makna 
denotasi, konotasi kemudian mitos.  

c. Membuat kesimpulan 
Kesimpulan dibuat berdasarkan analisis semiologi yang dilakukan per-shot 
dalam scene dalam tiap unsur-unsur film.  

BAB II 

DESKRIPSI FILM 

A. Sinopsis Film “Mereka Bilang, Saya Monyet!” 

Film berdurasi 90 menit dengan alur maju mundur ini bercerita tentang 
Adjeng (Titi Sjuman), seorang penulis muda dengan latar belakang broken home. 
Ayahnya seorang penulis (Agus Melaz), ibunya seorang aktris / penyanyi terkenal 
(Henidar Amroe), yang dominan dan selalu melakukan kekerasan kepada Adjeng 
mulai dari menyuruh memakan kembali makanan sayuran yang telah dimuntahkan 
adjeng, ibu yang mengeluarkan kata-kata kasar,tidak pernah memuji, bahkan saat 
Adjeng dewasa pun selalu turut campur dalam hidupnya. Setelah orang tuanya 
berpisah, ibunya memelihara seorang pemuda (Bucek Depp) tinggal satu rumah 
bersama mereka yang digambarkan seokor lintah yang menempel ditubuh Adjeng 
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saat melecehkan Adjeng kecil dan kemudian si ibu membunuhnya setelah 
memergokinya dalam bath tub yang akan melecehkan kembali Adjeng kecil.  

Adjeng dewasa bersahabat dengan Venny (Ayu Dewi) dan Andien (Fairuz 
Faizal), janda satu anak dan istri yang tidak bahagia. Rokok, minuman keras dan 
kehidupan malam menjadi hal biasa untuk seorang Adjeng. Dia menjadi simpanan 
seorang Bos (Joko Anwar) sembari berpacaran dengan penulis miskin yang telah 
beristri, Asmoro (Ray Sahetapy). Si Bos dimanfaatkan oleh Adjeng untuk 
membiayai hidup, termasuk menyewakan apartemen tempat tinggalnya, sementara 
Asmoro dijadikan mentornya dalam membangun karier sebagai penulis. 

Situasi bertambah rumit saat Adjeng memutuskan berhenti dari penulis 
anak-anak dan mulai menulis cerpen untuk orang dewasa, dimana cerita pertama 
yg sukses menggambarkan perilaku ibunya kepadanya di waktu kecil yang dimuat 
di surat kabar berjudul “Lintah”. Ibunya kemudian marah dan memusuhinya, 
situasi berkembang bahkan kedua sahabatnya (yang juga sama rusaknya) dan 
pacar penulis seniornya pun memusuhinya. 

Satu scene menjelang akhir film, digambarkan, semua karakter dalam 
kehidupan Adjeng (ia selagi kecil, ia selagi remaja, ibu, ayah, pacar ibu, dan 
pacarnya sendiri) berada dalam satu adegan tapi tidak saling mengenal. Karakter 
Adjeng kecil dan Adjeng remaja kemudian melambai-lambaikan tangan dengan 
gembira pada Adjeng (masa kini) yang sedang termenung di jendela apartemen.  

 

B. Latar Belakang Film “Mereka Bilang, Saya Monyet!” 

 1. Latar Belakang Pembuatan Film “Mereka Bilang, Saya Monyet!” 

 Tingginya tingkat tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak 
dari dulu hingga saat ini mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Minimnya edukasi 
masyarakat atas hak manusia sebagai individu, lemahnya peranan hukum, masalah 
gender, dan pemahaman seks sebagai hal yang amat ditabukan, menjadi faktor 
terpenting dari sekian unsur yang membuat pelecehan seksual dan tindak 
kekerasan dalam rumah tangga semakin memburuk. Korban kekerasan maupun 
pelecehan seksual yang seharusnya mendapat dukungan hukum maupun moril 
tidak jarang yang akhirnya harus kembali menjadi korban untuk kesekian kalinya 
akibat haknya terpasung dan dibungkam demi menyelamatkan nama baik keluarga 
dari aib. Keluarga, sebuah koneksi terdekat dalam pertalian darah yang 
seharusnya melindungi, justru menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri. 

Berangkat dari realitas yang amat memprihatinkan ini, INTIMASI 
PRODUCTION dan Djenar Maesa Ayu, didukung oleh PLAZA SENAYAN, 
berupaya mengangkatnya ke dalam layar lebar, setelah kurang lebih selama dua 
tahun mengerjakan penulisan script bersama Indra Herlambang. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 30 

 2. Latar Belakang Produksi 
Intimasi Production adalah sebuah sekumpulan anak muda yang 

beraspirasi untuk memberikan suara mereka ke kancah perfilman nasional. Berdiri 
pada tahun 2006, ini adalah film layar lebar pertama yang diproduksi oleh rumah 
produksi ini. Pada pertengahan 2006, Intimasi Production berkenalan dengan 
Djenar Maesa Ayu, yang sedang mencari rekan kerja untuk memproduksi film 
dari naskah yang ditulis oleh dirinya sendiri bersama Indra Herlambang, berjudul 
Mereka Bilang, Saya Monyet!. Naskah tersebut telah selesai ditulis selama 2 
tahun, namun masih belum menemukan investor yang berani untuk terlibat dalam 
film ini. Setelah saling merasa menemukan kecocokan, Djenar Maesa Ayu dan 
Intimasi Production sepakat untuk menjadi rekanan untuk memproduksi film 
Mereka Bilang, Saya Monyet!.  

Setelah menyusun budget yang ketat, proses pencarian investor mulai 
dilaksanakan, dan pada pertengahan 2007 budget berhasil terkumpul. Kru dan 
talent pun mulai dikumpulkan, dan pada 3 Oktober 2007 pengambilan gambar 
dimulai. 
 3. Produksi 

Selayaknya film low budget, ada beberapa hal yang mengharuskan tim 
produksi untuk bekerja dengan kreatif. Keterbatasan hari shooting, keterbatasan 
budget untuk lokasi, dan berbagai hal lainnya, dalam banyak hal malah 
memberikan rasa kebersamaan yang lebih diantara para kru film Mereka Bilang, 
Saya Monyet! 

Kru yang didominasi oleh anak-anak muda ( rata-rata umur kru 20-an) 
menghasilkan suasana shooting yang segar dan produktif. Ini adalah proyek 
pertama film layar lebar Intimasi Production, dan juga pertama kalinya Djenar 
Maesa Ayu menyutradarai sebuah film, dan hal yang sama juga berlaku di dalam 
tim produksi, dengan banyak hadirnya kru yang pertama kali dipercaya 
menempati berbagai posisi dalam produksi. Hal ini juga mendorong semua pihak 
yang terlibat untuk bekerja lebih keras dan membuktikan diri dengan memberikan 
hasil yang terbaik. 

Setelah melalui berbagai kesulitan dan tantangan, proses pengambilan 
gambar selesai pada 8 November 2007, dengan total hari shooting sebanyak 18 
hari. Ada rasa kepercayaan diantara tim produksi bahwa kami telah 
menyelesaikan pembuatan sebuah film yang cukup berbeda dan unik. Fokus 
Djenar pada berbagai detail, terutama dalam hal performance para pemain, 
berhasil memberikan energi tersendiri kepada film ini (Mereka bilang, saya 
monyet, 2009). 

C. Profil Djenar Maesa Ayu 

Dilahirkan di Jakarta, 14 Januari 1973, Djenar lahir 
dari keluarga seni. Kedua orangtuanya sendiri adalah 
tokoh perfilman Indonesia. Ayahnya adalah 
Sjumanjaya seorang sutradara terkemuka dan ibunya, 
Toeti Kirana aktris era 70-an yang cukup punya 
nama. Dari kecil Djenar terbiasa melihat kesibukan 
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kedua orangnya tua yang enggak jauh-jauh dari dunia seni antara lain: Baca buku 
sastra, nonton film dari banyak negara.  

Djenar memulai kiprahnya di dunia kepenulisan dengan menemui 
sejumlah sastrawan besar Indonesia yang dijadikannya sebagai “guru” 
menulisnya. Nama seperti Seno Gumira Ajidarma, Budi Darma, dan Sutardji 
Coulzum Bachri kerap disebut-sebut dalam ucapan terimakasihnya di setiap 
karyanya terbit. 

Cerpen pertamanya Lintah yang dimuat harian Kompas (2002) menjadi 
debut yang mengesankan. Keberaniannya memaparkan banyak fakta bertema 
feminisme dianggap sebagai kelanjutan dari kebangkitan perempuan pengarang 
era 2000-an. Setelah itu belasan cerpennya bermunculan di sejumlah media masa. 
Rata-rata Djenar menulis tentang perempuan dan dunianya. Berkat cerpen-
cerpennya yang berani , Djenar kerap menuai pujian sekaligus kritik pedas.  

Djenar adalah feminis tanpa jargon. Sejumlah cerpennya dianggap banyak 
kritikus sastra sebagai karya yang mengelaborasi tema seksualitas dan dunia 
perempuan. Tak jarang, setiap karyanya terbit, selalu disertai kontroversi. Djenar 
sendiri tak sungkan memasukkan sejumlah tema-tema krusial seksualitas berikut 
idiom dan frasanya. Hubungan tak lazim dalam dunia seks, dan sejumlah tema 
pemberontakan perempuan yang selama ini masih jarang dijamah penulis 
seangkatannya sekalipun. Karya-karyanya banyak dibicarakan karena 
keberaniannya dalam menyuarakan problem seksualitas dalam diri manusia. 
(ictwomen, 2009) 

Ibu dua anak ini termasuk perempuan penulis yang produktif. Dalam 
kurun waktu tujuh tahun, empat judul buku sudah tergarap, dan tiga di antaranya 
itu masuk sebagai shortlist anugerah sastra tahunan Khatulistiwa Literary Award 
tahun 2002, 2004 dan 2006. Dan setiap buku karyanya selalu termasuk deretan 
daftar buku bestseller. Selain menulis buku, ibu dari Banyu Bening dan Btari 
Maharani ini juga aktif menulis cerpen yang kerap dimuat di beberapa media 
massa nasional antara lain: Kompas, the Jakarta Post, Republika, Koran Tempo, 
majalah Cosmopolitan, dan Lampung Post. (Jakmovie, 2008) 

Film “Mereka Bilang, Saya Monyet!” adalah debut pertama Djenar dalam 
bidang produksi film. Dalam film yang dibuat dari dua cerpen terdahulunya, 
“Lintah” dan “Melukis Jendela”, dari kumpulan cerpen dengan judul yang sama, 
Djenar ambil bagian mulai dari sebagai sutradara, penulis naskah bersama Indra 
Herlambang hingga menjadi produser bersama Riyadh Assegaf.  

Selain aktif menulis, Djenar pun menjajal kemampuan aktingnya. 
Beberapa judul film yang ia bintangi antara lain: BONEKA DARI INDIANA 
(Tahun 1990), KOPER (Tahun 2006), ANAK-ANAK BOROBUDUR (Tahun 
2007), CINTA SETAMAN (Tahun 2008) dan DIKEJAR SETAN. (Tahun 2009). 
(Bambang Eko Nugrahanto, 2008) 
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KARYA BUKU: 

1. Mereka Bilang, Saya Monyet!, kumpulan cerpen (2002) 
2. Jangan Main-main Dengan Kelaminmu, kumpulan cerpen (2003) 
3. Cerita Pendek tentang Cerita yang Pendek, kumpulan cerpen (2006) 
4. Nayla,novel (2005) 
5. Ranjang, novel (2008) 

TELEVISI: 

1. Fenomena (Stasiun TRANSTV, 2006) 
2. Silat Lidah (Stasiun ANTV, 2007) (Tokoh Indonesia Online) 

(ictwomen, 2009) 

Penghargaan dalam dunia tulis dan akting: 

1. Buku pertama Djenar yang berjudul Mereka Bilang, Saya Monyet! telah 
cetak ulang 8 kali dan masuk dalam nominasi 10 besar buku terbaik 
Khatulistiwa Literary Award 2003. 

2. Cerpen “Menyusu Ayah” menjadi Cerpen Terbaik 2003 versi Jurnal 
Perempuan dan diterjemahkan oleh Richard Oh ke dalam bahasa Inggris 
dengan judul “Suckling Father” untuk dimuat kembali dalam Jurnal 
Perempuan versi bahasa Inggris, edisi kolaborasi karya terbaik Jurnal 
Perempuan 

3. Cerpen “Waktu Nayla” menyabet predikat Cerpen Terbaik Kompas 2003, 
yang dibukukan bersama cerpen “Asmoro” dalam antologi cerpen pilihan 
Kompas 

4. Februari 2005, buku “Jangan Main-Main (Dengan Kelaminmu)”, juga 
sempat masuk dalam nominasi penghargaan nominasi 10 besar buku 
terbaik Khatulistiwa Literary Award tahun 2004 dan 2005. 

5. Film perdananya “Mereka Bilang, Saya Monyet!” meraih prestasi sebagai 
film terbaik versi Majalah Tempo, juga mengukuhkannya sebagai tokoh 
seni 2008. 

6. Saat bermain dalam film “KOPER”, Djenar masuk dalam  nominator artis 
pendatang baru terbaik sekaligus artis terfavorit versi Indonesia Movie 
Award 2007 dan nominator pemeran pembantu terbaik di Festival Film 
Bandung 2008. (Bukukita, 2009) dan (Gramedia, 2009) 

 

 

 

D. Seputar Film ““Mereka Bilang, Saya Monyet!” 
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Film “Mereka Bilang, Saya Monyet” ini 
diproduksi tahun 2007 dengan total biaya lebih dari 
700 juta. Judul film bergenre drama ini diambil dari 
buku kumpulan cerpen yang bertajuk sama. Dua 
judul cerpen dalam buku Mereka Bilang, Saya 
Monyet!, yaitu Lintang dan Melukis Jendela, 
dijadikan satu skenario yang ditulis Djenar bersama 
Indra Herlambang. Meski cerita kedua judul cerpen 
itu berbeda, tetap ada benang merah yang bisa 
disambung. (Budiarto, 2008) 

Film berdurasi 90 menit yang dibuat dalam format digital ini dirilis di 
Blizt Megaplex, Grand Indonesia tanggal 29 Desember 2007 menyebabkan film 
ini hanya dapat dinikmati di jaringan bioskop BlitzMegaplex yang menyediakan 
fasilitas dukungan format digital tersebut. (Nugroho, 2008) 

1. Penghargaan atas film “Mereka Bilang, Saya Monyet”: 
2009 Asian Hot Shots Berlin : Official Selection 
2008 Indonesian Movie Awards: Best New Comer Actress - Titi Sjuman 

                                    Best Supporting Actress - Henidar Amroe 
    Most Favorite Movie - Nominee 
2008    Singapore International Film Festival: Nominated as The Best Asian  
                                                             Featured Film 
2008 Jogja Netpac International Film Festival: Official Selection 
2008 Hongkong International Film Festival: Official Selection 
2008 Tallin Black Night International Film Festival: Official Selection 
2008 Jakarta International Film Festival: Nominated as The Best Director and The 

Best  Feature Film 
Osian’s Cinefan International Film Festival: Nominated as The Best First Feature     
                                                                Film (Gramedia, 2009) 
 
E. Tokoh dan Kru dalam Film “Mereka Bilang, Saya Monyet!” 
 
1. Tokoh dalam Film “Mereka Bilang, Saya Monyet!” 
 Nama  : Adjeng dewasa 

Pemeran : Titi Sjuman 
Keterangan : Seorang wanita dewasa yang 
memiliki banyak kenangan buruk ketika masa 
kecil akibat kekerasan yang dilakukan oleh 
ibunya sendiri dan pelecehan oleh pacar ibunya. 
Adjeng dewasa memiliki kehidupan bebas, 
rokok, kehidupan malam, dan minuman keras 
bukan menjadi barang yang langka 
disekitarnya. .Dia memiliki pacar penulis 
setengah baya karena ingin belajar menulis 
darinya dan menjadi simpanan pengusaha yang 
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membiayai hidupnya.  

 Nama  : Mommy (Ibu Adjeng) 
Pemeran : Henidar Amroe 
Keterangan : Seorang ibu single parent 
berprofesi sebagai penyanyi yang ditinggal 
suaminya (August Melaz) yang bekerja keras 
untuk menghidupi dirinya dan anaknya yang 
masih kecil. Ibu Adjeng memiliki seorang pacar 
anak band (Bucek) yang tinggal dirumahnya. 
Ibu ini kerap marah-marah kepada Adjeng 
kecil, memukul dan mencaci maki Adjeng kecil 
karena dianggap si anak tidak menghargai hasil 
kerja keras sang ibu.  

 Nama   : Adjeng kecil  
Pemeran  : Nadya Rampies 
Keterangan : Seorang anak kecil perempuan 
usia sekolah dasar yang mendapat kekerasan 
dari ibunya mulai dari mendapat pemukulan 
dan perkataan yang kasar dan pelecehan dari 
pacar ibunya digambarkan dengan adanya 
lintah yang menempel dibagian tubuhnya saat 
lelaki itu menyentuhnya. 

 Nama  : Pacar Mommy 
Pemeran : Bucek 
Keterangan : Seorang lelaki muda yang 
menjadi pacar ibunya yang berprofesi sebagai 
pemain band, yang sering melecehkan Adjeng 
kecil dan seorang playboy karena pernah 
membawa perempuan lain dirumah ibunya. 
Akhirnya lelaki ini dibunuh oleh Mommy 
karena ketahuan akan memperkosa Adjeng 
kecil. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 35 

 Nama  : Asmoro 
Pemeran : Ray Sahetapy 
Keterangan : Seorang lelaki setengah baya 
yang berprofesi sebagai penulis yang menjadi 
pacar Adjeng. Asmoro sendiri telah 
berkeluarga. Adjeng rela menjadi pacar Asmoro 
karena ingin belajar cara menulis tulisan cerpen 
dewasa dari Asmoro.  
 

 Nama: Adjeng (semasa SMP) 
Pemeran: Banyu Bening 
Keterangan: Adjeng mendapat perlakuan yang 
tidak baik dari teman-teman laki-laki saat di 
bangku SMP. Saat  itu dia sedang dalam 
pengasuhan ayah kandungnya. 

 
 
2. Kru dalam Film “Mereka Bilang, Saya Monyet!” 
CREW FILM “Mereka Bilang Saya Monyet” 
CAST 
Titi Sjuman    sebagai  Adjeng dewasa 
Henidar Amroe  sebagai  Ibu(Mommy) 
Ray Sahetapy   sebagai Asmoro 
Mario Lawalata  sebagai  Playboy 
Bucek    sebagai  Pacar Ibu 
Fairus Faisal   sebagai  Nadya 
Ayu Dewi   sebagai  Venny 
Nadya Rampies  sebagai  Adjeng  kecil 
Banyu Bening   sebagai Adjeng semasa SMP 
Jajang C Noer   sebagai  Bi Inah 
August Melasz  sebagai  Ayah 
Arswendo Atmowiloto sebagai Redaktur 
Indra Herlambang  sebagai  presenter 
Joko Anwar   sebagai Boss 
 
PRODUCTION 
Director   : Djenar Maesa Ayu 
Producers   : Djenar Maesa Ayu 
       Riyadh Assegaf 
Executive Producers  :Pinky Simon 
     Hesti Margana 
     Panji Wisesa 
Script Writers   : Djenar Maesa Ayu 
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      Indra Herlambang 
Director of Photography : Roby Taswin 
First Assistant Director : Dana Alamsyah 
Second Assistant Director : Steven F. Winata 
Art Director   : Hardiansyah Budiman Yasin 
Wardrobe   : Dimas Mahendra 
Make Up   : Astrid Erlangga 
Sound    : Khikmawan Santoso 
      M. Ichsan Rachmadita 
Editing    : Wawan I Wibawa 
     Arifin “ Cuunk” 
Music Directors  : Titi Sjuman 
     Aksan Sjuman 
 
Theme Songs: 
“When You Smile”  : Performed by Titi Sjuman 
      Written by Titi Sjuman 
      Lyrics by Mian Meutia 
    Arranged & Produced by Aksan Sjuman & Titi  
                                                Sjuman 
“Someday”   : Performed by Titi Sjuman 
      Written by Titi Sjuman 
     Lyrics by Djenar Maesa Ayu 
     Arranged & Produced by Aksan Sjuman & Titi  
                                                 Sjuman 
“Love, Sadness & Happiness”: Music by Aksan Sjuman 

Performed by Aksan Sjuman’s Peaceful Journey   
Kwartet 

     Produced by Aksan Sjuman 
     Aquarius Musikindo 
     Music Recorded in Pin Pan Studio 
     Mix in Shakuntala Studio 
Tahun Produksi  : 2007 
Diproduksi oleh  : INTIMASY PRODUCTION 

BAB III 
ANALISIS DATA 

 
 Analisa terhadap film “Mereka Bilang, Saya Monyet!” yang menjadi 
obyek dalam penelitian ini dilakukan dengan mengartikan tanda-tanda dalam film 
yang menunjukkan kekerasan terhadap anak dan dampaknya di usia dewasa. 
Beberapa adegan yang dianggap menggambarkan kekerasan terhadap anak dan 
dampaknya di usia dewasa dipilih dan dibingkai untuk kemudian dianalisis 
dengan metode semiotika dalam melihat penggambaran kekerasan dan dampak 
tersebut. 
 Tanda tersebut terangkai dalam shot-shot yang memberikan makna secara 
lebih mendalam yang akhirnya dapat ditentukan mana yang akan menjadi scene 
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kunci. Proses interpretasi simbol akan dilakukan dengan memilih scene-scene 
kunci yang dianggap dapat mewakili kategorisasi yang telah ditentukan 
sebelumnya. Pemilihan scene kunci ini akan dilakukan se-proporsional mungkin 
yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. 
 Untuk menganalisa lebih lanjut, maka penulis akan mengikutsertakan 
unsur-unsur film yang berupa komunikasi verbal dan non verbal. Komunikasi 
verbal dan non verbal pada rangkaian shot dalam scene tersebut akan melalui dua 
tahap signifikansi Roland Barthes yaitu denotasi dan konotasi (mitos). Pada 
signifikansi tahap pertama atau denotasi akan menggambarkan wujud paling nyata 
dari tanda. Sedangkan signifikansi tahap kedua atau konotasi adalah bagaimana 
tanda tersebut digambarkan. Pada tahap kedua ini terdapat mitos dimana tanda-
tanda tersebut dikaitkan dengan sistem budaya dimana tanda tersebut dibuat.  

 Dalam penelitian ini, korpus peneitian yang terdiri dari serangkaian shot 
dalam scene yang dipilih dan mewakili kekerasan anak yang akan dikelompokkan 
menjadi dua aspek yaitu aspek kekerasan terhadap anak yang didalamya terdapat 
empat kategori yaitu kekerasan fisik, verbal (emosi), bullying dan kekerasan 
seksual dan aspek kedua adalah dampak kekerasan anak di usia dewasa.  
 
Aspek: Kekerasan terhadap anak 
Kategori: Kekerasan fisik  
Korpus 1 
 
 
 
 
                  Gambar 1 Scene 3            Gambar 2 scene 3 
Signifikansi tahap pertama (denotasi) 
Situasi: Seorang ibu yang sedang menyanyi dipanggung dan anak kecil yang 

sedang menulis dibuku tulis 
Deskripsi: Seorang ibu yang menggunakan gaun merah tengah bersiap-siap untuk 

pentas. Gambar berganti ke seorang anak kecil bernama Adjeng yang 
tengah asyik menulis kata-kata. Dimulai dengan kalimat “Ibu saya cantik” 
dengan pengambilan gambar Medium Close up (MCU). Gambar kembali 
ke adegan dimana Mom tengah bernyanyi dipanggung didepan puluhan 
penonton dengan pengambilan gambar Medium Long Shot (MLS). 
Kemudian Adjeng menghapus kata “cantik” dengan kata “baik” kemudian 
dihapus lagi dan diganti dengan kata “anggun” kemudian dihapus lagi. 
Gambar kembali memperlihatkan Mom yang selesai menyanyi, Mom 
mendapatkan standing applause dari para penonton dan seorang pria 
berjalan kearahnya dan memberi sebuah bunga sambil bersimpuh 
didepannya. Gambar kembali memperlihatkan Adjeng yang sedang 
menulis kata monyet dengam pengambilan Medium Close Up (MCU). 
Terlihat wajah Mom yang tidak suka dengan tulisan itu kemudian 
mendorong kedepan kepala Adjeng.  

 
Signifikansi tahap kedua (konotasi) 
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Pada korpus 1 ini, terdapat dua scene berurutan yang saling berkaitan. 
Scene pertama berisi pertunjukan Mom pada saat menyanyi di atas panggung. 
Sedangkan scene kedua yaitu adegan Adjeng yang sedang menulis dibuku tulis. 
Pada scene pertama, diawali dengan Medium Close Up yang memperlihatkan 
Mom yang menggunakan gaun merah sedang berdiri bersiap-siap akan melakukan 
pertunjukkan. Kemudian saat tirai panggung terbuka, dengan pengambilan Long 
shot (LS) dimana badan Mom telah tampak jelas namun latar belakang masih 
dominan. Long shot ini digunakan sebagai establishing shot, yakni sebagai shot 
pembuka sebelum digunakan shot-shot yang berjarak lebih dekat (Pratista, 2008: 
hal 105).  

Kemudian dengan menggunakan editing cut sebagai transisi shot ke shot 
lainnya secara langsung (Pratista, 2008: 124), gambar memperlihatkan seorang 
Adjeng sedang menulis tulisan “Ibu saya cantik” menggunakan pensil pada buku 
tulis. Pengambilan gambar pada penulisan kalimat “Ibu saya cantik” tersebut 
dengan Medium Close Up (MCU), dimaksudkan agar penonton bisa melihat 
dengan jelas apa yang sedang Adjeng itu tulis dengan proporsi dominasi frame 
dan latar belakang yang tak lagi dominan (Pratista, 2008: 105). Kata “cantik” 
yang Adjeng ditulis dalam kalimat itu dimaksudkan Adjeng melihat sosok Mom 
sebagai wanita elok, sedap dipandang mata (Badudu & Zain, 1994: 252). Dengan 
pengambilan MCU dari angle (sudut pandang) yang sama, tak berapa lama terlihat 
dalam gambar si Adjeng menghapus kata “cantik” dengan menggunakan 
penghapus karet berwarna putih.  

Kemudian gambar kembali kepada scene dimana Mom menyanyi diatas 
panggung dengan pengambilan Medium Close Up (MCU) yang memperlihatkan 
tubuh Mom yang  dari dada ke atas. Dengan pengambilan ini, dominasi frame 
sudah terlihat dan latar belakang tidak lagi dominan (Pratista, 2008: 105) sehingga 
terlihat Mom sedang menyanyi dan sedikit terlihat badan Mom yang bergoyang 
ringan. Kemudian kamera mengambil angle dari belakang badan Mom, dengan 
menggunakan pengambilan track right dimana kamera berjalan dari kiri menuju 
ke arah kanan yang dimaksudkan untuk mengikuti objek yang bergerak (Pratista, 
2008: 110), dalam shot ini, pengambilan gambar dengan jenis ini bermaksud 
untuk memperlihatkan punggung Mom yang bergoyang lambat sekaligus 
memperlihatkan latar belakang berupa ekspresi para penonton saat menonton 
pertunjukan Mom. Kemudian gambar Mom selanjutnya yang diambil dengan 
Medium Long Shot (MLS) dari arah depan yang memperlihatkan tubuh Mom dari 
lutut hingga keatas dimana fisik objek dan lingkungan sekitar relatif seimbang 
(Pratista, 2008: 105).  

Gambar berganti kepada scene Adjeng yang menulis kata “baik” dengan 
pengambilan Medium Close Up (MCU), dimaksudkan agar penonton bisa melihat 
dengan jelas apa yang sedang Adjeng itu tulis dengan proporsi dominasi frame 
dan latar belakang yang tak lagi dominan (Pratista, 2008: 105). Adjeng juga 
mendeskripsikan Mom sebagai wanita yang  tidak ada celanya, dalam kelakuan 
dan budi pekerti (Pusat Pembinaan dan  Pengembangan Bahasa, 1976: 76). Tak 
berselang waktu lama, Adjeng itu lagi-lagi menghapus kata “baik” menggunakan 
penghapus. 
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 Dengan pengambilan Mom yang sedang menyanyi diatas panggung 
dengan Medium Long Shot (MLS) yang bisa memperlihatkan gerak tubuh Mom 
yang tengah bergoyang pelan, selain itu gambar juga diambil dari low angle 
dimaksudkan untuk membuat obyek seolah tampak lebih besar, dominan, percaya 
diri serta kuat (Pratista, 2008: 107). Adjeng itu kembali menulis kata “ anggun” 
kemudian dihapus kembali. Adjeng menganggap Mom sebagai wanita yang 
anggun elok, rupawan dalam sikap dan gerak-geriknya (Badudu & Zain, 1994: 
52), terlihat dari scene sebelumnya waktu Mom bernyanyi diatas panggung 
dengan santun dan indah.  

Dengan pengambilan Long Shot (LS) dari arah depan depan, saat Mom 
selesai menyanyi terlihat para penonton melakukan standing applause atas 
pertunjukan Mom kemudian ada seorang pria yang menggunakan baju hitam yang 
mendekati dan menaiki panggung kemudian bersimpuh didepan Mom yang 
sedang berdiri dan memberikan sepucuk bunga.  

Gambar beralih ke Adjeng yang sedang menulis kata “monyet”, Mom 
yang melihat tulisan itu seperti tidak suka, terlihat dari raut mukanya yang 
mengerutkan alis mata yang terlihat pada pengambilan Medium Close Up pada 
wajah Mom. Adapun kata “monyet” merupakan kata yang biasa digunakan untuk 
memaki atau menghina orang (Badudu & Zain, 1994: 908). Kemudian dengan 
pengambilan dari angle depan dengan Medium Shot yang bisa memperlihatkan 
lingkungan sekitar sehingga terlihat posisi tubuh Adjeng yang duduk dikursi dan 
menulis dimeja serta dapat diketahui bahwa Mom berdiri dibelakang tubuh 
Adjeng kemudian mendorong kepala Adjeng ke arah depan (ke arah kamera). 
Dalam shot terakhir (Gambar 2 scene 3), terlihat Mom mendorong kedepan kepala 
Adjeng sesaat setelah Mom membaca tulisan Adjeng yang berisi “Ibu saya 
monyet”. Gambar ini memperlihatkan Mom melakukan kekerasan Adjeng secara 
fisik. Dimana kekerasan Adjeng secara fisik sendiri meliputi penyiksaan, 
pemukulan dan penganiayaan terhadap Adjeng, dengan atau tanpa menggunakan 
benda-benda tertentu (Huraerah, 2007: 48). Tindakan mendorong kepala Adjeng 
dapat dianggap sebagai tindakan penganiayaan karena hal tersebut bisa dianggap 
memperlakukan orang dengan sewenang-wenang (penyiksaan) (Pusat Pembinaan 
dan  Pengembangan Bahasa, 1976: 48).  
 
 
Mitos kekerasan Fisik:  

Belum banyak orang yang menyadari bahwa pemukulan yang bersifat fisik 
itu bisa menyebabkan kerusakan emosional anak. Berkaitan dengan hal tersebut, 
Hofeller dan La Rosa dalam Fentini Nugroho (2003: 17) menjelaskan tentang efek 
kekerasan terhadap psikologis anak. Diungkapkannya bahwa anak-anak yang 
masih kecil sering susah tidur dan bangun di tengah malam menjerit ketakutan. 
Mereka juga ada yang sampai menderita psikosomatik, misalnya asma. Beberapa 
anak ada pula yang sedemikian sedih, sehingga sering muntah setelah makan dan 
berat badannya menurun drastis (Huraerah, 2007: 58).  
 Segala bentuk penyiksaan fisik terjadi ketika orang tua frustrasi atau 
marah, kemudian melakukan tindakan-tindakan agresif secara fisik, dapat berupa 
cubitan, pukulan, tendangan, menyulut dengan rokok, membakar, dan tindakan - 
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tindakan lain yang dapat membahayakan anak. Sangat sulit dibayangkan 
bagaimana orang tua dapat melukai anaknya. Sering kali penyiksaan fisik adalah 
hasil dari hukuman fisik yang bertujuan menegakkan disiplin, yang tidak sesuai 
dengan usia anak. Banyak orang tua ingin menjadi orang tua yang baik, tapi lepas 
kendali dalam mengatasi perilaku sang anak (Beberapa jenis kekerasan pada anak 
dalam keluarga, 2009). 
 Moore (dalam Nataliani, 2004) menyebutkan bahwa efek tindakan dari 
korban penganiayaan fisik dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Ada 
anak yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustasi; ada yang menjadi 
sangat pasif dan apatis; ada yang tidak mempunyai kepibadian sendiri; ada yang 
sulit menjalin relasi dengan individu lain dan ada pula yang timbul rasa benci 
yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Selain itu Moore juga menemukan 
adanya kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh kurang normal juga rusaknya 
sistem syaraf (Fitri, 2008). 
 Berdasarkan data yang didapat dari Yayasan Kesejahteraan Anak 
Indonesia melalui Center for Tourism Research & Development Universitas 
Gadjah Mada, mengenai berita tentang child abuse yang terjadi dari tahun 1992–
2002 di tujuh kota besar yaitu, Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, 
Ujung Pandang dan Kupang, ditemukan bahwa ada 3969 kasus, dengan presentase 
physical abuse 19.6%, Berdasarkan kategori usia korban:  Kasus physical abuse 
ini dengan persentase tertinggi usia 0-5 tahun (32.3%) dan terendah usia 13-15 
tahun (16.2%). Dan berdasarkan tempat terjadinya kekerasan, kasus physical 
abuse lebih sering terjadi di rumah (25.5%), sekolah (10.0%), tempat umum 
(22.0%), tempat kerja (5.8%), dan tempat lainnya (36.6%). (Solihin, 2009: 
129:131).  

Kekerasan yang menimpa anak-anak, baik dari keluarga, sekolah, maupun 
lingkungan sekitar, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kekerasan 
terhadap anak pada 2005 meningkat sekitar 20 sampai 25 persen bila 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 lalu, kasus kekerasan 
terhadap anak yang berhasil dicatat Komnas PA mencapai 700 kasus, sedangkan 
pada tahun 2004 sekitar 500 kasus. Sementara itu, Data Pusat Krisis Terpadu 
(PKT) RS Cipto Mangunkusumo menunjukkan, bahwa jumlah kasus kekerasan 
terus meningkat, yaitu dari hanya sekitar 226 kasus pada tahun 2000 menjadi 655 
kasus pada tahun 2003 (Fitri, 2009).  
Kategori: Kekerasan Verbal /Emosional 
1. Korpus 2 
 
 
 
 
            Gambar 3 Scene 8                                        Gambar 4 scene 8 
Signifikansi tahap pertama (denotasi) 
Situasi: Adjeng memuntahkan makanan di kloset kamar mandi. Kemudian Mom 

datang dan memasuki kamar mandi. 
Deskripsi: Scene ini dimulai dengan gambar Adjeng kecil yang telihat bersimpuh 

didepan kloset kamar mandi yang terlihat sedang memuntahkan isi 
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makanan dari dalam perutnya dengan pengambilan Medium Close Up 
(MCU) dengan berbagai jenis angle antara lain dari dari dalam kloset, dari 
luar yang memperlihatkan beberapa kali Adjeng memuntahkan sayuran 
dan kemudian dari depan pengambilan close up terlihat dari mulut Adjeng 
keluar sayuran. Kemudian Adjeng membersihkan mulutnya dengan tisu. 
Saat ia akan keluar dari kamar mandi, ternyata Mom telah menunggu 
diluar. Wajah Adjeng terlihat tegang dan kaget saat melihat ibunya diluar. 
Saat itu pose tubuh Mom yang berdiri tepat ditengah pintu, dengan tangan 
kanan yang berkacak pinggang dan tangan kiri yang diletakkan pada pintu, 
menanyakan apa Adjeng memuntahkan lagi sayurnya.  

 
Komunikasi verbal:  
Mom : “ Kamu muntahin lagi sayurnya” 
Adjeng kecil : (menggeleng sambil ketakutan) 
Mom: ‘Kalau ditanya, jawab yang bener dong!” 
Adjeng kecil : (menundukkan muka ke bawah) 
Mom memasuki kamar mandi kemudian melihat  kearah kloset. 
Mom: “ Sini kamu. Ini apa? Kenapa sih kamu? Bener-bener gak ngerti. Tiap detik 

kamu liat dengan mata  kepalamu sendiri, bapak kamu itu gak pernah 
kasih kita apa-apa. Mommy yang tiap hari kerja banting tulang untuk kasih 
makanan kamu yang layak dan bergizi tapi kamu malah muntahin. 
Kenapa? Koq diem? Kamu pasti punya alasan. Nah, sekarang mommy 
mau denger apa alasan kamu.  Gak suka makan sayur?  

Adjeng kecil : (masih tertunduk sambil mengangguk) 
Mom: “ Oh ya? Jadi Cuma karena alasan gak suka, kamu tega bohongin mommy.  
Adjeng kecil : melihat mommy sejenak kemudian menggeleng 
Mom: “ Trus kenapa kamu muntahin? Kenapa mommy terus-terusan kamu 

bohongin? Udah mommy bilang berkali-kali, mommy paling gak suka 
orang yang suka bohong. Bohong itu bukan berarti takut, malahan itu 
berani, berani ngelawan, berani tanggung resiko kalau sampai ketahuan. 
Kamu sengaja mau ngelawan? Terus kenapa? Kenapa makanannya selalu 
dimuntahin? Ya udah kalau kamu gak mau jawab. Jadi bener ya, kamu 
suka sama makanannya?  

Adjeng kecil : mengangguk cepat 
Mom: Gak ada masalah kan?  
Adjeng kecil: mengangguk 
Mom: Ya udah, makan (sambil mata Mom mengarah ke kloset). Makan!  
Adjeng kecil: (memakan kembali sayuran yang telah ia muntahkan di kloset) 
Mom: Dasar bapak bangsat! Keturunan bangsat! Gak bisa diperlakuin seperti 

manusia. Maunya diperlakuin seperti binatang.  
Adjeng kecil : huek..huek.. (Adjeng kembali memuntahkan makanan yang baru 

saja ia makan dari kloset) 
Mom: “Begitu cara muntah yang bener, Adjeng gak tau diuntung”.  
 
Signifikansi tahap kedua (konotasi) 
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Scene ini dimulai dengan adegan Adjeng yang sedang muntah di kloset 
kamar mandi. Adegan awal tersebut diambil secara Medium Close Up agar 
ekspresi manusia lebih mendominasi frame (Pratista, 2008:105), pengambilan 
angle shot ini dari dalam air kloset sehingga terlihat bagaimana ekspresi wajah 
Adjeng saat muntah, dan menjadi keruhnya air dalam kloset karena muntahan 
Ajeng. Kemudian dari angle lainnya, dari sebelah kanan badan Adjeng, dengan 
pengambilan Medium Shot dimana memperlihatkan gerakan kepala Adjeng saat 
muntah. Untuk melengkapi adegan Adjeng muntah, diambil gambar dari depan 
kepala Adjeng dengan Medium Close Up yang menampilkan kloset sebagian, 
kepala Adjeng sebagian dan sayuran yang keluar dari mulut Adjeng. Selesai 
muntah, Adjeng mengusap mulutnya dengan tisu yang ada di atas kloset kamar 
mandi tersebut. Saat Adjeng akan keluar dengan membuka pintu kamar mandi, 
didepan pintu kamar mandi terlihat Mom sudah menunggu dengan tangan kanan 
yang berkacak pinggang dan tangan kiri yang disandarkan pada daun pintu, 
pengambilan shot ini dengan Medium Shot dimana bisa memperlihatkan 
lingkungan dalam frame tersebut (terlihat ada Adjeng dan Mom ) serta gestur dan 
ekspresi wajah juga sudah mulai tampak jelas (Pratista, 2008:105). Shot tersebut 
diambil dari sudut kamera high angle yang dimaksudkan agar mampu membuat 
Adjeng tampak lebih kecil, lemah serta terintimidasi (Pratista, 2008:106).  

Saat Adjeng membuka pintu kamar mandi dan ternyata Mom berada 
didepan pintu, Adjeng terlihat terkejut. Hal ini terlihat dari ekspresi wajah Adjeng 
dimana alis terlihat melengkung dan tinggi. Kulit dibawah alis tertarik oleh 
terangkatnya alis dan terlihat lebih nyata daripada biasanya. Alis pada saat 
terkejut biasanya dibarengi  oleh mata yang terbuka lebar (Ekman & Friesen, 
2009: 71). Terkejut dipicu oleh kejadian yang tak terduga maupun yang oleh apa 
yang mungkin bisa disebut sebagai “salah-diduga” (Ekman & Friesen, 2009: 64). 
Oleh karena pengalaman terkejut itu singkat, dengan emosi yang lain yang segera 
mengikutinya, wajah sering kali menunjukkan sebuah perpaduan antara emosi 
terkejut dan emosi yang mengikutinya. (Ekman & Friesen, 2009: 67).  
 Mom berdiri didepan pintu kamar mandi dengan posisi tangan kanan yang 
berkacak pinggang, dalam bahasa nonverbal, posisi tersebut menunjukkan rasa 
tidak takut dan merupakan bahasa tubuh evaluasi kritis atas apa yang sedang 
terjadi (Riana, 2009: 152).  
 Saat Mom bertanya pada Adjeng : “ Kamu muntahin lagi sayurnya”. 
Ekspresi wajah Adjeng terlihat ketakutan. Itu terlihat dari Alis mata yang 
dinaikkan dan ditarik ke arah dalam; kedua mata terbuka dan kelopak mata bawah 
menegang serta kedua bibir tertarik kebelakang. Alis ketika sedang takut umunya 
dibarengi oleh mata dan mulut yang takut. Ketika hal itu terjadi ekspresi wajah 
menyampaikan pesan yang berhubungan dengan takut (Ekman & Friesen, 2009: 
89-90), dalam shot ini ketakutan Adjeng dikarenakan dia takut jika Mom 
mengetahui kalau dia berbohong karena menjawab pertanyaan Mom dengan cara 
menggelengkan kepala yang berarti tidak memuntahkan sayuran padahal dia 
melakukan hal itu sebelumnya.   
 Dari komunikasi verbal yang dilakukan Mom terhadap Adjeng, dapat 
diketahui Mom marah besar kepada Adjeng yang telah memuntahkan sayuran 
padahal Mom sudah bekerja keras demi menghidupi Adjeng, salah satunya 
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dengan memberikan makanan bergizi kepada Adjeng. Dilain sisi, Mom tetap tidak 
memperdulikan alasan ketidaksukaan Adjeng terhadap sayuran dengan dalih 
sayuran itu dibeli dari hasil jerih payah Mom. Pengambilan gambar Mom dengan 
Medium Close Up memungkinkan penonton bisa melihat secara jelas ekspresi 
marah yang Mom keluarkan. Hal itu terlihat dari alis yang ditarik kebawah 
bersama-sama yang menghasilkan kerutan vertikal diantara kedua alis, kelopak 
mata yang menegang dan mata terlihat menatap seperti menembus dan keras 
(Ekman & Friesen, 2009: 133-135). Kemarahan Mom kepada Adjeng ini berupa 
reaksi orangtua terhadap Adjeng mengenai ketidaksabaran dan kejengkelan atas 
kegagalan Adjengnya untuk mengikuti perintah atau memenuhi perintah orangtua. 
Kegagalan memenuhi harapan itulah yang membuat orangtua marah (Ekman & 
Friesen, 2009: 129 ). 

 Adjeng sendiri menjawab pertanyaan Mom tentang kenapa Adjeng 
memuntahkan sayurannya hanya dengan mengangguk, tidak berani mengeluarkan 
kata-kata dengan lugas karena Adjeng takut pada Mom terlihat dari ekspresi 
wajah Adjeng dimana mata terbuka dan menegang serta kelopak mata atas naik 
dan kelopak mata bawah  menegang (Ekman & Friesen, 2009: 91) selain itu 
kepala Adjeng juga terus menunduk ke bawah saat ditanya Mom.  

Pada saat Mom mengatakan, ya sudah kalo gak mau jawab, Jadi bener ya, 
kamu suka sama makanannya? Kemudian Adjeng mengangguk cepat, dapat 
diartikan Mom melakukan pemaksaan pendapat pada Adjeng walau dengan nada 
bicara yang pelan.  

Kekerasan terhadap Adjeng secara psikis dalam scene ini antara lain 
berupa penghardikan kepada Adjeng (Huraerah, 2007:48) terlihat dari cara bicara 
Mom yang mengucapkan “Makan!” dengan intonasi bicara yang keras yang 
menyuruh memakan kembali sayuran yang telah Adjeng muntahkan di kloset. 
Selain itu penyampaian kata-kasar dan kotor  juga dilontarkan Mom kepada 
Adjeng “Dasar bapak bangsat! Keturunan bangsat! Gak bisa diperlakuin seperti 
manusia. Maunya diperlakuin seperti binatang” dapat dikatakan sebagai kekerasan 
Adjeng secara emosional atau verbal (Huraerah, 2007:66) karena pengucapan 
bapak bangsat, keturunan bangsat berarti mengejek bapak dan Adjengnya. “Gak 
bisa diperlakuin seperti manusia. Maunya diperlakuin seperti binatang” 
dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat bapak dan Adjengnya 
bukan layaknya manusia tapi seperti hewan yang tidak mempunyai norma dan 
moral dalam berperilaku.   

Jika dilihat dari korpus 2 diatas, Mom menerapkan gaya mendidik anak 
secara emosional dimana ditunjukkan dengan menghina, tidak menunjukkan 
penghargaan terhadap perasaan anak. Orang semacam ini biasanya suka mencela, 
mengecam dan menghukum keras anak mereka. Mereka mencegah setiap 
ungkapan kemarahan anak dan menjadi kejam jika melihat tanda kemarahan anak 
paling kecil sekalipun, dalam korpus ini ditunjukkan Adjeng tidak ingin makan 
sayuran dan memuntahkannya secara diam-diam. Mom adalah jenis orang tua 
yang akan berteriak marah pada anak yang mencoba menyampaikan alasannya 
dengan mengatakan “Jangan Membantah” (Hermaya, 2001:269-270) dalam 
(Huraeah, 2007). 
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2. Korpus 3 
 
 
 
 
               Gambar 5 Scene 9            Gambar 6 Scene 9 
 
Signifikansi tahap pertama (denotasi) 
Situasi: Mom menemukan Adjeng tertidur dikloset kamar mandi setelah muntah 

akibat mabuk semalam. 
Deskripsi: Adjeng tengah tertidur dikloset kamar mandi setelah muntah akibat 

semalam minum minuman keras di diskotek, pengambilan gambar dengan 
Medium Shot (MS).  Terdengar bunyi bel rumah beberapa kali, tak lama 
kemudian Mom memasuki kamar mandi dan membangunkan Adjeng.  

Komunikasi Verbal:  
Mom : “Jeng..Jeng...Jeng..bangun..ayo cuci muka. Mommy tunggu diruang 

makan ya..  
Setting di ruang makan 
Mom: “Jadi karena ini kamu gak angkat telpon Mom. Dari semalem ditelponin, 

kirain kenapa-napa, taunya asyik teler. Mommy sampe minta kunci ke 
satpam segala. Mana susah lagi dapetnya. Monyet!” (Pengambilan gambar 
Medium Close Up (MCU) dari dalam kulkas saat Mom mengambil 
minuman mineral) 

Adjeng: “Iya mom, sorry” 
Mom: “ Gak usah say sorry, yang ancur tuh diri kamu bukan Mommy.  
Adjeng: “Iya,Mom” 
Mom: “ Dari kecil gak pernah ngerasa kalo disayang. Kalo dibilangin katanya 

bawel. Kamu pikir gak capek pa, emangnya marah gak pake energi.  
Adjeng: “Iya Mom” 
Mom: “Bisanya Cuma iya..iya..iya. Tapi begitu lagi..begitu lagi. Bobrok!  
Adjeng : “Heeh,Mom “ (Sambil menghidupkan korek api untuk merokok) 
Mom: “ Paru-paru kamu bisa nulung gak sih. Rokok, alkohol, makan, tidur gak 

teratur. Kebiasaan jelek bapak kamu koq dipelihara. Coba ngaca, liat tuh 
muka udah kayak mayat hidup, kering. (Sambil tangan Mom memegang 
wajah Adjeng) 

(Terdengar suara telpon berdering) 
Adjeng: (berdiri hendak mengangkat telpon) 
Mom: “Gak usah diangkat. Telpon Mommy dari kemarin gak diangkat”.Bangun 

tidur belum minum air putih, belum makan malah ngerokok! 
Terdengar suara voice mail: Sayang please, angkat dong. Salah saya apa sih. 
Kenapa kamu menghindar terus. Kamu baik-baik aja kan? Sayang please, i miss 
you. 
Mom: “Jadi belum putus juga? Takut ya apartemen ini gak ada yang bayarin. Mo 

manfaatin laki-laki koq tanggung-tanggung. Atau kamu belum mutusin 
juga karena kamu masih pelihara penulis kere itu”. 
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Signifikansi tahap kedua (konotasi) 
Berdasarkan komunikasi verbal antara Mom dan Adjeng, menunjukkan 

Mom tidak menyukai gaya hidup Adjeng yang suka merokok (terbukti saat 
Adjeng menghidupkan korek api, Mom langsung mengambil batang rokok yang 
Adjeng pegang), minum minuman beralkohol, makan dan tidur yang tidak teratur. 
Menurut Mom, kebiasaan hidup Adjeng ini karena mengikuti kebiasaan jelek 
bapaknya yang serupa.  

Dari perkataan Mom: “ Dari kecil gak pernah ngerasa kalo disayang. Kalo 
dibilangin katanya bawel. Kamu pikir gak capek pa, emangnya marah gak pake 
energi” menunjukkan dari Adjeng kecil hingga sekarang yang beranjak dewasa, 
Mom terus-terusan mengatur hidup Adjeng. Sedangkan Mom merasa dia 
menunjukkan rasa sayang kepada Adjeng dengan terus menasehati Adjeng.  

Dalam dialog antara ibu dan anak tersebut juga terselip kata-kata kasar 
yang dilontarkan Mom kepada Adjeng antara lain penggunaan kata “monyet” 
(Pengambilan gambar Medium Close Up (MCU) dari dalam kulkas saat Mom 
mengambil minuman mineral) dan kata “bobrok” (saat Mom mencuci buah apel 
diwastafel”. Adapun kata monyet merupakan kata yang biasa digunakan untuk 
memaki atau menghina orang (Badudu & Zain, 1994: 908). Dan kata “bobrok” 
menunjukkan sesuatu yang telah rusak, bejat dalam hal akhlak dan moral (Badudu 
& Zain, 1994: 195). Saat Mom mengeluarkan kata-kata tersebut, Adjeng tidak 
memperlihatkan ekspresi wajah yang berbeda karena dari kecil hingga dewasa, 
Mom sudah biasa mengeluarkan kata-kata kasar seperti diatas. Walaupun si 
korban, dalam hal ini adalah Adjeng, merasa tidak tersinggung atau marah ( yang 
keliatan dari luar saat itu), namun penyampaian kata-kata kasar tersebut 
merupakan salah satu indikasi terjadinya kekerasan emosional atau verbal 
terhadap anak (Huraerah, 2007:48). Disini peneliti masih menggunakan objek 
penderita dengan kata “anak” (Adjeng), bukan lagi diartikan sebagai seseorang 
yang berusia dibawah 21 tahun, karena dalam korpus ini Adjeng memang sudah 
dewasa dan diprediksikan berusia lebih dari 21 tahun, namun alasan penggunaan 
kata “anak” karena disini lebih dititikberatkan hubungan darah antara ibu dan 
anak.  

Saat terdengarnya suara pria dalam voice mail box telepon yang berisi 
rayuan kepada Adjeng, wajahnya terlihat sangat malu kepada Mom, hal itu terlihat 
dari cara Adjeng yang memiringkan badan ke arah kanan (arah berlawanan dari 
tempat berdirinya Mom) sambil mengerutkan wajah dan menutupi wajahnya 
bagian kiri. Dari isi voice mailbox dari pria tersebut dan perkataan Adjeng 
menunjukkan Adjeng sedang menjalin hubungan dengan dua pria yaitu Boss yang 
membiayai apartemen dan penulis kere.     
 
Mitos Kekerasan Verbal/Emosional: 

Efek psikologis pada anak korban kekerasan bisa seumur hidup, seperti 
rasa harga diri rendah (a lowered sense of self-worth), ketidakmampuan 
berhubungan dengan teman sebaya (an inability to relate to peers), masa 
perhatian tereduksi (reduced attention) dan gangguan belajar (learning disorders). 

Kekerasan emosi adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan 
orang lain. Jika hal ini menjadi pola perilaku maka akan mengganggu proses 
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perkembangan anak selanjutnya. Hal ini dikarenakan konsep diri anak terganggu, 
selanjutnya anak merasa tidak berharga untuk dicintai dan dikasihi. Anak yang 
terus menerus dipermalukan, dihina, diancam atau ditolak akan menimbulkan 
penderitaan yang tidak kalah hebatnya dari penderitaan fisik. Bayi yang menderita 
deprivasi (kekurangan) kebutuhan dasar emosional, meskipun secara fisik 
terpelihara dengan baik, biasanya tidak bisa bertahan hidup. Deprivasi emosional 
tahap awal akan menjadikan bayi tumbuh dalam kecemasan dan rasa tidak aman, 
dimana bayi lambat perkembangannya, atau akhirnya mempunyai rasa percaya 
diri yang rendah. 

Beberapa orang tua membenarkan penggunaan kekuasan dengan 
beranggapan bahwa hal tersebut cukup efektif dan tidak berbahaya. Tetapi hal itu 
bukan berarti bahwa penggunaan kekuasaan dan otoritas itu tidak merugikan; 
penggunaan kekuasan dan otoritas itu akan lebih berbahaya apabila orang tua 
tidak konsisten. Apabila orang tua merasa bahwa mereka perlu menggunakan 
otoritas, maka konsistensi di dalam penerapannya akan memberikan kesempatan 
yang lebih banyak pada anak untuk mengenali tingkah laku mana yang baik atau 
tidak baik. Terlihat jelas bahwa orang tua yang memiliki masalah berat dalam 
hubungannya dengan anak-anak mereka adalah orang-orang yang memiliki 
konsep-konsep yang sangat kuat dan kaku mengenai apa yang benar dan apa yang 
salah. Semakin yakin orang tua atas kebenaran nilai-nilai dan keyakinan mereka, 
semakin cenderung orang tua itu memaksakannya pada anak mereka. Orang tua 
semacam itu biasanya juga cenderung untuk tidak dapat menerima tingkah laku 
yang nampaknya menyimpang dari nilai-nilai dan keyakinan mereka (Solihin, 
2009: 134-135). 

Data Komnas Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kekerasan pada 
anak tidak mengenal strata sosial. Di kalangan menengah ke bawah, kekerasan 
pada anak karena faktor kemiskinan. Di kalangan menengah ke atas, karena 
ambisi orangtua untuk menjadikan anaknya yang terbaik, di sekolah, di 
masyarakat, termasuk selebritis cilik agar bisa tampil di televisi.Anak-anak korban 
kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam, dan menampilkan perilaku 
menyimpang di kemudian hari. Bahkan, Komnas PA mencatat, anak (9 tahun) 
korban kekerasan, akhirnya ingin membunuh ibunya jika ia bertemu. Ini semua 
akibat tindak kekerasan pada anak. Paradigma keliru yang menganggap anak tidak 
memiliki hak, dan harus selalu menurut orangtuanya, harus diakhiri. Sudah 
saatnya orangtua menyadari, anak-anak pun memiliki hak asasi seperti manusia 
dewasa lainnya yang harus dihargai. Maka, hak-hak anak perlu ditegakkan, antara 
lain hak untuk hidup layak, tumbuh, dan berkembang optimal; memperoleh 
perlindungan dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya 
sendiri sebagai anak. 

Hak anak tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi 
Pemerintah Indonesia tahun 1990, disusul disahkannya UU No 23/2002 tentang 
Perlindungan Anak yang mencantumkan berbagai sanksi bagi pelanggaran hak 
anak. Bahkan, pasal 80 UU Perlindungan Anak menyebutkan, orangtua 
diposisikan pada garda paling depan bagi upaya perlindungan anak, di mana 
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sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak 
akan ditambah sepertiga jika yang melakukan adalah orangtuanya sendiri 
(Mulyadi, 2006). 

Kata-kata yang menyakitkan tersebut biasanya bermakna melecehkan 
kemampuan anak, menganggap anak sebagai sumber kesialan, mengecilkan arti si 
anak, memberikan julukan negatif kepada anak, dan memberikan kesan bahwa si 
anak tidak diharapkan akan memiliki dampak jangka panjang terhadap perasaan 
anak dan dapat memengaruhi citra diri mereka.Berbagai bentuk ucapan yang 
bertujuan menyakiti anak akan berpengaruh kepadanya. Baik dalam kehidupan 
saat ini maupun di masa yang akan datang 

Menurut psikolog yang concern di bidang psikologi anak itu, kekerasan 
verbal terhadap anak akan menumbuhkan sakit hati hingga membuat mereka 
berpikir seperti yang kerap diucapkan oleh orangtuanya. Jika orangtua bilang anak 
bodoh atau jelek, maka dia akan menganggap dirinya demikian.  
Meski dampaknya tidak terjadi secara langsung, namun melalui proses. Karena 
ucapan-ucapan bernada menghina dan merendahkan itu akan direkam dalam pita 
memori anak. Semakin lama, maka akan bertambah berat dan membuat anak 
memiliki citra negatif," jelas almamater Universitas Padjajaran itu. 
Menurutnya, anak yang sering mengalami kekerasan verbal di kemudian hari akan 
hilang rasa percaya dirinya. Bahkan hingga memicu kemarahannya dan 
merencanakan untuk melakukan aksi balas dendam (Chaerunnisa, 2008).  

Berdasarkan data yang didapat dari Yayasan Kesejahteraan Anak 
Indonesia melalui Center for Tourism Research & Development Universitas 
Gadjah Mada, mengenai berita tentang child abuse yang terjadi dari tahun 1992–
2002 di tujuh kota besar yaitu, Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, 
Ujung Pandang dan Kupang, ditemukan bahwa ada 3969 kasus, dengan emotional 
abuse 6.3%, Berdasarkan kategori usia korban: Kasus emotional abuse: persentase 
tertinggi usia 6-12 tahun (28.8%) dan terendah usia 16-18 tahun (0.9%). Dan 
Berdasarkan tempat terjadinya kekerasan : Kasus emotional abuse: rumah 
(30.1%), sekolah (13.0%), tempat umum (16.1%), tempat kerja (2.1%), dan 
tempat lainnya (38.9%). (Solihin, 2009: 129:131). 

Penelitian Murray Straus (dalam Jalu, 2006), seorang sosiolog dari 
University of New Hampshire yang melakukan survei terhadap 991 orang tua 
menemukan, 90% orang tua mengaku melakukan bentuk-bentuk agresi psikologis 
saat dua tahun pertama usia anak. 75 persen di antaranya mengaku melakukan 
bentakan atau berteriak pada anak. Seperempat orang tua menyumpahi atau 
memaki anaknya, dan sekira 6% bahkan mengancam untuk mengusir sang anak. 
Menurut survei tersebut, membentak dan mengancam adalah bentuk paling umum 
dari agresi yang dilakukan orang tua. Dibandingkan tindakan yang lebih ekstrem 
lagi, seperti mengancam, memaki, dan memanggil dengan kasar dengan panggilan 
bodoh, malas, dan sebagainya, maka membentak paling banyak dilakukan. Bukan 
hanya kepada anak, bayi pun kena bentak. (Fitri, 2009) 
 
Kategori Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah (Bullying) 
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1. Korpus 4 
 
 
 
 
     Gambar 7 Scene 14                Gambar 8 Scene 14 
 
Signifikansi tahap pertama (denotasi) 
Situasi: Adjeng tengah menggambar badan seorang perempuan. Kemudian kertas 

tersebut diambil oleh teman-temannya 
Deskirpsi: Pada saat jam istirahat, Adjeng sedang asyik menyelesaikan gambarn 

seorang perempuan yang menggunakan kebaya. Kemudian dengan 
pengambilan Medium Shot (MS) dari arah belakang badan Adjeng terlihat 
tiga orang Adjeng lelaki teman sekolah Adjeng mendekati Adjeng dan 
langsung menyerobot kertas yang sedang Adjeng pegang.  

Komunikasi Verbal:  
Teman laki-laki 1 : (menyiuli adjeng remaja sambil mengambil kertas dari tangan 
adjeng) 

“Gambar cewek melulu, gambar gue donk. Ha..ha… 
Teman laki-laki 2 : “ Ni nyokap lo? Cakep juga 
Teman laki-laki 3 : “Wuh, gile bener, lebih cakep, kenalin kita dong 
Adjeng : “ Balikin gak?” 
Teman laki-laki1: “ Kalau gue balikin, gue dapet apa?  
Adjeng : (memukul wajah teman laki-laki 1 hingga jatuh tersungkur) 
 
Signifikansi tahap kedua (konotasi) 

Pada shot pembuka scene ini diawali  dengan gambar Adjeng yang sedang 
menggambar sosok seorang wanita. Dengan pengambilan Close up dalam shot, 
sehingga penonton bisa melihat detail gambar (Pratista, 2008: 105) yang sedang 
Adjeng lukis yaitu sosok wanita ramping bersanggul yang menggunakan baju 
kebaya dan bawahan kain. Sesaat kemudian kertas itu diambil oleh seorang anak 
laki-laki tanpa seijin Adjeng terlebih dahulu. Kemudian sambil melihat-lihat 
gambar dikertas tersebut secara bergantian, teman-teman laki-laki Adjeng 
menggoda dan mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Tindakan 
teman-teman laki-laki Adjeng tersebut membuat Adjeng marah. Hal itu terlihat 
dari alis yang ditarik kebawah bersama-sama yang menghasilkan kerutan vertikal 
diantara kedua alis, kelopak mata yang menegang dan mata terlihat menatap 
seperti menembus dan keras (Ekman & Friesen, 2009: 133-135). Sesaat setelah 
teman laki-laki 1 mendekatkan wajahnya ke wajah Adjeng sambil mengatakan 
“kalau gue balikin, gue dapet apa, Adjeng langsung memukul wajah anak itu 
hingga tersungkur, hal itu menunjukkan Adjeng sangat tidak menyukai apa yang 
mereka lakukan hingga membuat amarah Adjeng naik hingga memukul anak itu. 
Tindakan Adjeng ini bisa dikarenakan teman-temannya merusak kertas gambar 
ibunya (ekpresi kekesalan itu terlihat pada scene berikutnya, scene 15, dimana 
kertas yang berisi gambaran ibunya menjadi rusak). Dalam scene ini, teman-
teman laki-laki Adjeng melakukan kekerasan psikologis karena merebut barang 
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orang lain tanpa ijin terlebih dahulu yang menyebabkan kemarahan. Selain itu, 
Adjeng sendiri sebagai korban bullying dari teman-temannya, juga melakukan 
kekerasan fisik dengan langsung memukul wajah temannya.   
 
2. Korpus 5 
 
 
 

         Gambar 9  Scene 30                          Gambar 10 scene 30 
 

Signifikansi tahap pertama (denotasi) 
Situasi: Adjeng sedang menulis dikertas, teman-temannya mengambilnya tanpa 

ijin terlebih dahulu. 
Deskripsi: Terlihat lonceng yang menandakan jam pulang sekolah berbunyi 

berkali-kali. Kemudian terlihat beberapa siswa keluar dari kelas sambil 
membawa tas masing-masing. Adjeng dengan pengambilan Medium Shot 
(MS) sedang duduk dilantai sambil membaca secarik kertas putih. 
Kemudian dari belakang terlihat tiga orang Adjeng lelaki teman sekolah 
Adjeng mendekati Adjeng dan langsung menyerobot kertas yang sedang 
Adjeng pegang.  

Komunikasi verbal: 
Teman laki-laki 3 : (mengambil kertas dari tangan adjeng) 
  “ wah pinter juga nih” 
Teman laki-laki 2 : “ Coba lihat,emm..ini mah ngarang doang” 
Teman laki-laki 1: “Sini-sini biar gue bacain…ehemm..ehemmm..ibu saya..apa 
ni..ibu saya” Apa? 
Adjeng: “ Balikin gak?” 
Teman laki-laki1: “ mintanya yang manis dong. Emangnya kamu gak pernah 
diajarin sopan-santun? “ 
Adjeng: “ Balikin gak?” 
Teman laki-laki 1: “ Kalau gue balikin, gue dapet apa?” 
Adjeng memukul wajah teman laki-laki 1  hingga jatuh tersungkur 
 
Signifikansi tahap kedua (konotasi) 
 Aksi pengambilan barang Adjeng tanpa ijin terlebih dahulu oleh teman-
teman sekolahnya terjadi lagi dalam scene ini. Pengambilan long shot dalam 
gambar 9 dimaksudkan untuk menjelaskan kepada penonton  lingkungan dalam 
scene tersebut (Pratista, 2008:105) dimana tergambar jelas ada satu orang siswi 
dan tiga orang siswa.   
 Saat teman laki-laki1 mengatakan “mintanya yang manis dong”, hal itu 
dapat diartikan bahwa Adjeng sering berperangai galak, tidak bersahabat dengan 
teman-temannya  terutama kaum laki-laki.  Emangnya kamu gak pernah diajarin 
sopan-santun?”, dari kata-kata temannya, berarti Adjeng tidak mendapatkan 
pengetahuan sopan-santun dan pelajaran moral yang baik saat dirumah sebagai 
tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak.  
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Apa yang teman-teman laki-laki Adjeng lakukan tersebut jelas-jelas 
membuat Adjeng marah. Hal itu terlihat dari pengambilan shot wajah Adjeng 
secara Medium Close Up dengan sudut kamera straight on angle (kamera melihat 
obyek dalam frame secara lurus) (Pratista, 2008: 105) pada saat Adjeng 
mengatakan: “Balikin gak?” sehingga terlihat ekspresi wajah Adjeng yang tidak 
menyukai teman-temannya lakukan padanya.  Hal itu terlihat dari alis yang ditarik 
kebawah bersama-sama yang menghasilkan kerutan vertikal diantara kedua alis, 
kelopak mata yang menegang dan mata terlihat menatap seperti menembus dan 
keras (Ekman & Friesen, 2009: 133-135). 

Sesaat setelah teman laki-laki 1 mendekatkan wajahnya ke wajah Adjeng 
sambil mengatakan “kalau gue balikin, gue dapet apa, Adjeng langsung memukul 
wajah anak itu hingga tersungkur, hal itu menunjukkan Adjeng sangat tidak 
menyukai apa yang mereka lakukan hingga membuat amarah Adjeng naik hingga 
memukul anak itu. Tindakan Adjeng ini bisa dikarenakan teman-temannya 
merusak kertas gambar ibunya (ekpresi kekesalan itu terlihat pada scene 
berikutnya, scene 15, dimana kertas yang berisi gambaran ibunya menjadi rusak). 
Dalam scene ini, teman-teman laki-laki Adjeng melakukan kekerasan psikologis 
karena merebut barang orang lain tanpa ijin terlebih dahulu yang menyebabkan 
kemarahan. Selain itu, Adjeng sendiri sebagai korban bullying dari teman-
temannya, juga melakukan kekerasan fisik dengan langsung memukul wajah 
temannya.  

Jika diperhatikan lebih seksama, korpus 4 dan 5 terdapat kesamaan pola 
dalam menggoda Adjeng yaitu menyerobot barang yang sedang Adjeng pegang 
(lukisan ibunya dan hasil tulisannya), isi dialog yang hampir sama dan berakhir 
dengan cara Adjeng memukul wajah temannya. Hal itu menunjukkan tindakan 
bullying yang dilakukan teman-temannya atas Adjeng tidak hanya terjadi satu 
kali, bahkan bisa sampai dua kali atau lebih dan berakhir dengan cara Adjeng 
memukul orang yang melakukan bullying tersebut sebagai tindakan perlawanan 
dan perlindungan atas dirinya sendiri. 
 
Mitos kekerasan terhadap anak di sekolah: 

Direktur Nasional World Vision Indonesia Trihadi Saptoadi menyebutkan 
terjadinya peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu 
dua tahun belakangan ini dari 1.626 kasus pada tahun 2008 meningkat menjadi 
1.891 kasus pada tahun 2009, sebagaimana dilansir Antara Lebih lanjut Trihadi 
merinci dari data 1.891 kasus pada 2009 tercatat sebanyak 891 kasus kekerasan 
terjadi di lingkungan sekolah.( Anisa, 2009) 

Dari 1.891 kasus pada tahun 2009 ini terdapat 891 kasus kekerasan di 
lingkungan sekolah. Kekerasan antar sebaya atau bullying merupakan suatu tindak 
kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan seseorang atau kelompok, yang 
dimaksudkan untuk melukai, membuat takut atau membuat tertekan seseorang 
(anak atau siswa) lain yang dianggap lemah, yang biasanya secara fisik lebih 
lemah, minder dan kurang mempunyai teman, sehingga tidak mampu 
memertahankan diri. Alasan bullying seringkali tidak jelas, biasanya 
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menggunakan kedok perpeloncoan, penggemblengan mental, ataupun aksi 
solidaritas. 

Sebenarnya bullying tidak hanya meliputi kekerasan fisik, seperti 
memukul, menjambak, menampar, memalak, dll, tetapi juga dapat berbentuk 
kekerasan verbal, seperti memaki, mengejek, menggosip, dan berbentuk 
kekerasan psikologis, seperti mengintimidasi, mengucilkan, mendiskriminasikan. 
Berdasarkan sebuah survei terhadap perlakuan bullying, sebagian besar korban 
melaporkan bahwa mereka menerima perlakuan pelecehan secara psikologis 
(diremehkan). Kekerasan secara fisik, seperti didorong, dipukul, dan ditempeleng 
lebih umum di kalangan remaja pria. 

Ada dua jenis pelaku bullying. Pertama, adalah pelaku utama, yaitu pihak 
yang merasa lebih berkuasa dan berinisiatif melakukan tindak kekerasan baik 
secara fisik maupun psikologis terhadap korban, dan kedua adalah pelaku 
pengikut, yaitu pihak yang ikut melakukan bullying berdasarkan solidaritas 
kelompok atau rasa setia kawan, konformitas, tuntutan kelompok, atau untuk 
mendapatkan penerimaan atau pengakuan kelompok. Di luar pihak pelaku dan 
korban sebenarnya ada sekelompok saksi, dimana saksi ini biasanya hanya bisa 
diam membiarkan kejadian berlangsung, tidak melakukan apapun untuk menolong 
korban, bahkan seringkali mendukung perlakuan bullying. Saksi cenderung tidak 
mau ikut campur disebabkan karena takut menjadi korban berikutnya, merasa 
korban pantas dibully, tidak mau menambah masalah atau tidak mau tahu. 

Sebagai bagian dari masyarakat dan secara khusus sebagai orang tua, pasti 
bertanya-tanya mengapa remaja (bahkan remaja putri) dapat menjadi pelaku 
bullying, melakukan seangkaian kekerasan kepada sesama temannya. Perjalanan 
seorang anak tumbuh menjadi remaja pelaku agresi cukup kompleks, dapat 
dipengaruhi oleh berbagai faktor; biologis, psikologis dan sosialkultural.  Secara 
biologis, ada kemungkinan bahwa beberapa anak secara genetik cenderung akan 
mengembangkan agresi dibanding anak yang lain. Dalam bukunya Developmental 
Psychopathology, Wenar & Kerig (2002) menambahkan bahwa agresi yang tinggi 
pada anak-anak dapat merupakan hasil dari abnormalitas neurologis.  

Secara psikologis, anak yang agresif kurang memiliki kontrol diri dan 
sebenarnya memiliki ketrampilan sosial yang rendah; anak-anak ini memiliki 
kemampuan perspective taking yang rendah, empati terhadap orang lain yang 
tidak berkembang, dan salah mengartikan sinyal atau tanda-tanda sosial, mereka 
yakin bahwa agresi merupakan cara pemecahan masalah yang tepat dan efektif. 
Jika kita runut dari lingkungan keluarga, anak-anak yang mengembangkan 
perilaku agresif tumbuh dalam pengasuhan yang tidak kondusif;  anak mengalami 
kelekatan (attachment) yang tidak aman dengan pengasuh terdekatnya, orang tua 
menerapkan disiplin yang terlalu keras ataupun terlalu longgar, dan biasanya 
ditemukan masalah psikologis pada orang tua; konflik suami-istri, depresi, 
bersikap antisosial, dan melakukan tindak kekerasan pada anggota keluarganya. 

Terjadinya kekerasan antar sebaya semakin menguat mengingat adanya 
faktor pubertas dan krisis identitas, yang normal terjadi pada perkembangan 
remaja. Dalam rangka mencari identitas dan ingin eksis, biasanya remaja lalu 
gemar membentuk geng. Geng remaja sebenarnya sangat normal dan bisa 
berdampak positif, namun jika orientasi geng kemudian ’menyimpang’ hal ini 
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kemudian menimbulkan banyak masalah. Dari relasi antar sebaya juga ditemukan 
bahwa beberapa remaja menjadi pelaku bullying karena ’balas dendam’ atas 
perlakuan penolakan dan kekerasan yang pernah dialami sebelumnya (misalnya 
saat di SD atau SMP). 

Lingkungan secara makro pun turut berpengaruh terhadap munculnya 
bullying, baik secara langsung mauun tidak langsung. Secara sosiokultural, 
bullying dipandang sebagai wujud rasa frustrasi akibat tekanan hidup dan hasil 
imitasi dari lingkungan orang dewasa. Tanpa sadar, lingkungan memberikan 
referensi kepada remaja bahwa kekerasan bisa menjadi sebuah cara pemecahan 
masalah.  Misalnya saja lingkungan preman yang sehari-hari dapat dilihat di 
sekitar mereka dan juga aksi kekerasan dari kelompok-kelompok massa. Belum 
lagi tontotan-tontonan kekerasan yang disuguhkan melalui media visual. 
Walaupun tak kasat mata, budaya feodal dan senioritas pun turut memberikan 
atmosfer dominansi dan menumbuhkan perilaku menindas (Kompas, 2009). 

 
 

Kategori: Kekerasan seksual  
1. Korpus 6 
 
 
 
 
    Gambar 11 scene 16             Gambar 12 Scene 16                 Gambar13 scene 46 
Signifikansi tahap pertama (denotasi) 
Situasi: Adjeng sedang menonton televisi kemudian seorang lelaki mendekatinya 

dan memegang pundak Adjeng 
Deskripsi: Adjeng sedang menonton televisi, awalnya menonton tayangan tari-

tarian kemudian diganti acara talkhow yang menayangkan ibunya sendiri 
mengenai hidup mandiri tanpa suami dan menanggapi kabar diluar 
mengenai kedekatannya dengan seorang anggota band. Kemudian gambar 
kembali ke Adjeng dengan pengambilan Medium Shot (MS) terlihat pacar 
ibunya mendekati Adjeng kemudian memegang dan meremas pundak 
Adjeng kemudian saat melepaskan tangannya, dipunggung Adjeng terlihat 
ada seekor lintah. 

 
Signifikansi tahap kedua (konotasi) 
 Pada gambar 11 scene 16, dengan pengambilan Medium Longshot dimana 
tubuh fisik manusia dan lingkungan sekitar relatif seimbang (Pratista, 2008:105) 
terlihat Adjeng sedang fokus menonton televisi dan saat pacar ibunya mendekat 
dan memegang serta meremas pundaknya, Adjeng tetap fokus menatap layar 
televisi dan tidak menunjukkan penolakan sedikitpun. Hal itu bisa disebabkan 
karena jika Adjeng berteriak atau melakukan penolakan atas apa yang pacar ibu 
lakukan, dikhawatirkan ia justru akan melukai Adjeng dengan tindakan lebih 
parah lagi.   
 Setelah tangan pacar ibunya melepaskan pundak Adjeng, terlihat ada 
seekor lintah menempel dipundak Adjeng sebelah kiri. Lintah itu terlihat 
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menggeliat dan dalam waktu sekejap menjadi gemuk. Kemudian gambar cut pada 
gambar lain di scene-scene yang lain.  

Pada gambar 13 yang ada discene 46 diketahui ternyata pacar ibunya 
mencium pundak Adjeng sebelah kiri.  Lintah adalah binatang lembut tubuhnya 
dan suka melekat ketubuh orang untuk mengisap darahnya (Badudu & Zain, 1994: 
817). Dengan pengertian tersebut, disini digunakan lintah sebagai pengganti awal 
adegan mencium pundak (walau pada scene akhir ditunjukkan jg), dengan maksud 
memberi perumpamaan pacar ibunya sebagai binatang lintah yang hanya 
menghisap/ menikmati sesuatu yang menyenangkan saja, dalam hal ini adalah 
menikmati tubuh Adjeng walau (dalam korpus ini) masih dalam tahap memegang 
dan meremas pundak Adjeng.  

Pada scene berikutnya, scene 17, saat Adjeng sedang bersiap-siap 
berangkat sekolah, Adjeng membuka kancing atas bajunya dan menyibak 
rambutnya, dan membuka pundaknya, terlihat ada bekas memar. Hal itu 
memperlihatkan gigitan lintah itu meninggalkan bekas yang nyata dalam tubuh 
Adjeng. Berarti ciuman yang dilakukan pacar ibunya dipundaknya tersebut, begitu 
membekas diingatan Adjeng.  

Sentuhan dan tindakan meremas pundak Adjeng yang pacar ibunya 
lakukan merupakan salah satu kekerasan anak secara seksual, adapun dapat 
berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang lain yang lebih 
besar (melalui kata, sentuhan dan lain-lain) (Huraerah, 2007:48). 
 
2. Korpus 7 
 
 
 
                 Gambar 14 scene 20         Gambar 15 scene 47 
Signifikansi tahap pertama (Denotasi) 
Situasi: Adjeng sedang didalam mobil oleh teman lelaki ibunya 
Deskripsi: Adjeng keluar dirumah bersama Mom kemudian Adjeng masuk ke 

kursi mobil depan dan Mom mendekati jendela mobil dan mencium bibir 
pacarnya. Kemudian mobil pergi meninggalkan rumah tersebut dan Mom 
melambaikan tangan dengan wajah tersenyum. Kemudian saat dalam 
perjalanan, dengan pengambilan gambar wajah pacar ibunya dengan 
Medium Close Up (MCU) yang melihat arah bawah bagian kiri. 
Kemudian gambar memperlihatkan di paha kanan Adjeng terdapat seekor 
lintah yang gemuk.  

 
Signifikansi tahap kedua (Konotasi) 

Sesaat setelah Mom dan pacar ibunya berciuman lewat jendela mobil, 
mata pacar ibunya melihat Adjeng dengan tatapan mata intim, hal itu terlihat dari 
mata pacar ibunya yang menatap menyeberangi mata lawan bicara (dalam hal ini 
adalah Adjeng) dan dibawah dagu yang lain. Untuk jarak jauh, segitiga antara 
kedua mata dan dada itu adalah dari mata ke selangkangan (Riana, 2009:167). 

Kemudian pacar ibunya melihat kearah bawah bagian kirinya kemudian 
melihat lebih dalam wajah Adjeng, hal itu menunjukkan pacar ibunya akan 
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melakukan sesuatu pada bagian bawah tubuh Adjeng. Dengan pengambilan 
Medium Close up, diperlihatkan tangan pacar ibunya yang mengganti gigi 
perseneling mobilnya ke arah depan dan kamera mengikuti dengan pan kanan 
sehingga juga terlihat paha kiri Adjeng terdapat seekor lintah yang gemuk.  

Pada gambar 15 scene 47 ditunjukkan tangan kiri pacar ibunya sedikit 
menyibak rok sekolah Adjeng dan meremas pelan paha kanan Adjeng. Lintah 
adalah binatang lembut tubuhnya dan suka melekat ketubuh orang untuk 
mengisap darahnya (Badudu & Zain, 1994: 817). Dengan pengertian tersebut, 
disini digunakan lintah sebagai pengganti awal adegan meremas paha (walau pada 
scene akhir ditunjukkan jg), dengan maksud memberi perumpamaan pacar ibunya 
sebagai binatang lintah yang hanya menghisap/ menikmati sesuatu yang 
menyenangkan saja, dalam hal ini adalah menikmati tubuh Adjeng walau (dalam 
korpus ini) masih dalam tahap meremas paha Adjeng.  

Sentuhan dan tindakan meremas paha Adjeng yang dilakukan oleh pacar 
ibunya merupakan salah satu kekerasan anak secara seksual, adapun dapat berupa 
perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang lain yang lebih besar 
(melalui kata, sentuhan dan lain-lain) (Huraerah, 2007:48). 

Kekerasan anak secara seksual yang pacar ibunnya lakukan pada Adjeng 
dalam korpus 6 dan korpus 7  yang dilakukan di dua tempat yang berbeda yaitu 
didalam rumah dan mobil sama-sama dilakukan saat Mom tidak berada ditempat 
kejadian. Itu menunjukkan pacar ibunya melakukan hal itu secara sembunyi-
sembunyi tanpa sepengetahuan Mom untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan.  
 
3. Korpus 8 
 
 
 
                Gambar 16 scene 43           Gambar 17 Scene 43 
 
 
 
 
                    Gambar 18 scene 48           Gambar 19 scene 48 
Signifikansi tahap pertama (denotasi) 
Situasi: Adjeng sedang mandi di bath up. Kemudian teman lelaki ibunya masuk 

kedalam kamar mandi tersebut 
Deskripsi: Saat Adjeng sedang mandi berendam dalam bath up, dengan 

pengambilan medium long shot (MLS), dari arah luar terlihat pacar ibunya 
memasuki kamar mandi dan duduk di bagian pinggir bath up. Tak begitu 
lama kemudian orang tersebut menanggalkan baju handuk dari badannya 
kemudian saat kakinya memasuki bath up, yang terlihat dari dalam air 
adalah sekumpulan lintah. Scene berganti ke adegan lain kemudian saat 
pacar ibunya sudah didalam bath up dengan pengambilan Medium Close 
Up (MCU) pada wajahnya yang bergerak maju untuk mendekati Adjeng, 
Adjeng terlihat kaget, bersamaan dengan itu ada bercak darah pada wajah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 55 

Adjeng. Adjeng pun langsung melihat kearah atas. Dengan pengambilan 
Medium Shot dari atas, terlihat Mom, pacarnya yang pingsan akibat 
kepalanya berdarah dan Ajeng. Kemudian close up wajah pacar ibu yang 
tersungkur dipinggir bath up, kemudian till down memperlihatkan kucuran 
darah sampai lantai dari kepala pacar ibu.  

 
Signifikansi tahap kedua (konotasi)  
 Pada awal scene 43 dengan pengambilan Medium Long Shot dalam 
gambar tersebut ada Adjeng yang sedang mandi di dalam bath up kemudian 
secara tiba-tiba dia menengok kearah kanan (kearah pintu kamar mandi), saat itu 
tangan kanan Adjeng yang berada dipinggir bath up secara tidak sengaja 
menyenggol botol yang ada disitu. Ketidaksengajaan tangan Adjeng menyenggol 
botol hingga jatuh dan pecah serta ekspresi Adjeng yang serta-merta menengok ke 
arah pintu menunjukkan ada seseorang yang masuk ke kamar mandi tanpa ijin 
terlebih dahulu.  
 Setelah sempat sesaat pacar ibunya duduk dipinggir bath up, dengan 
pengambilan MCU memperlihatkan pacar ibu melepas handuk yang ia pakai yang 
diambil dari angle dari betis pacar ibunya sehingga terlihat terjatuhnya handuk 
dari badan pacar ibunya dan kepala serta setengah badan Adjeng didalam bath up. 
Adegan melepas handuk dan kemudian diikuti dimasukkannya kaki pacar ibunya 
menunjukkan pacar ibunya mempunyai nafsu buruk kepada Adjeng.  
 Kemudian saat kaki pacar ibunya masuk kedalam air dibath up, gambar 
beralih diambil dari dalam air bath up yang menunjukkan adanya sekumpulan 
lintah yang berenang bebas di air. Lintah adalah binatang lembut tubuhnya dan 
suka melekat ketubuh orang untuk mengisap darahnya (Badudu & Zain, 1994: 
817). Dengan pengertian tersebut, disini digunakan lintah sebagai pengganti awal 
adegan meremas paha (walau pada scene akhir ditunjukkan jg), dengan maksud 
memberi perumpamaan pacar ibunya sebagai binatang lintah yang hanya 
menghisap/ menikmati sesuatu yang menyenangkan saja.  
 Dalam korpus ini, saat kaki pacar ibunya masuk kedalam bath up 
kemudian diganti dengan gambar sekumpulan lintah, hal tersebut menunjukkan 
pacar ibunya akan melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada 
perlakuannya kepada Adjeng yang terdahulu dimana masih sebatas meremas 
pundak dan paha (dimana saat itu hanya ditunjukkan dengan masing-masing satu 
lintah).  
 Dalam akhir scene 43 ini, setelah munculnya kumpulam lintah dalam air, 
secara perlahan warna air menjadi merah, hal itu menunjukkan sesuatu yang lebih  
buruk akan terjadi.  

Saat pacar ibunya sudah berada didalam bath up dan berhadapan langsung 
dengan Adjeng, mata pacar ibunya melihat Adjeng dengan tatapan mata intim, hal 
itu terlihat dari mata pacar ibunya yang menatap menyeberangi mata lawan bicara 
dengan tajam (dalam hal ini adalah Adjeng) dan dibawah dagu yang lain (Riana, 
2009:167). Adjeng yang saat itu hanya terdiam sambil menunduk ketakutan tiba-
tiba langsung tersentak kaget. Dengan pengambilan MCU terlihat jelas ada 
beberapa tetes darah yang mengenai wajah Adjeng. Sejenak Adjeng sempat 
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melihat pinggiran bath up mengartikan bahwa ada sesuatu yang terjadi disitu, 
kemudian Adjeng melihat keatas. 

Dari pengambilan MS yang bisa memperlihatkan keadaan dimana terdapat 
Mom yang berdiri, Adjeng didalam bath up dan pacar ibunya yang kepalanya 
bersimbah darah menunjukkan Mom telah melakukan memukul kepala pacarnya 
dengan sesuatu yang keras atau tajam yang membuat kepala pacarnya bersimbah 
darah hingga pingsan atau mungkin meninggal dunia. Dalam scene ini tidak 
dijelaskan secara detail dengan benda apa Mom memukul kepala pacarnya dan 
apakah pacar ibu tersebut pingsan atau meninggal dunia.  
 Jika dibandingkan korpus-korpus lain dalam kategori kekerasan seksual 
kepada anak lainnya dalam penelitian, dalam korpus ini belum menunjukkan 
pacar ibunya melakukan suatu hal yang tidak menyenangkan secara konkret 
kepada Adjeng seperti melakukan sentuhan secara langsung pada tubuh Adjeng, 
juga belum ada pemaksaan secara verbal maupun fisik yang merupakan syarat 
adanya percobaan pemerkosaan.. Namun, dengan masuknya pacar ibunya 
kedalam kamar mandi tanpa ijin dan kemudian masuk ke dalam bath up bersama 
Adjeng, sama halnya pacar ibunya memiliki maksud yang tidak menyenangkan 
karena sudah memasuki zona intim tanpa ijin terlebih dahulu. Zona intim ini 
berada di jarak antara 15 dan 45 cm atau 6 hingga 8 inchi dimana bagian zona ini 
adalah zona yang paling penting dimana seseorang melindungi hal-hal milik 
pribadinya (Riana, 2009:28). Kemudian diikuti dengan dibukanya baju (handuk) 
dari badan pacar ibunya lalu dia masuk kedalam bath up yang sedang Adjeng 
gunakan. Dilihat dari gerak-gerik pacar ibunya serta cara pacar ibunya 
memandang Adjeng dengan tajam, hal tersebut dapat diartikan bahwa pacar 
ibunya akan melakukan sesuatu hal yang  bersifat seksual, seperti pemerkosaan 
atau sejenisnya. Selain itu adanya gambar kumpulan lintah yang masuk kedalam 
air, jika dibandingkan saat Adjeng diremas pundak dan pahanya yang 
digambarkan dengan satu lintah, penggambaran banyak lintah dalam korpus ini 
berarti pacar ibunya akan lebih melakukan tindakan seksual dengan level lebih 
tinggi.  

Dari penjelasan shot diatas, dapat disimpulkan pacar ibunya akan 
melakukan perlakuan kontak seksual secara langsung dengan Adjeng dimana 
tindakan ini merupakan kekerasan seksual kepada anak.  
 Dalam korpus kategori kekerasan seksual sebelumnya, pacar ibu 
menyentuh dan meremas anggota tubuh Adjeng saat tidak ada Mom. Dari korpus 
8 ini dapat diketahui bahwa pacar ibu melakukan percobaan pemerkosaan pada 
Adjeng saat Mom ada atau mungkin baru saja sampai rumah. Dengan dipukulnya 
pacarnya hingga kepalanya bersimpah darah, hal itu menunjukkan kasih sayang 
Mom yang sangat dalam kepada Adjeng hingga tidak rela anak satu-satunya 
dilukai oleh siapapun termasuk oleh pacarnya sendiri.  
 
Mitos kekerasan anak secara seksual: 

Berdasarkan data yang didapat dari Yayasan Kesejahteraan Anak 
Indonesia melalui Center for Tourism Research & Development Universitas 
Gadjah Mada, mengenai berita tentang child abuse yang terjadi dari tahun 1992–
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2002 di tujuh kota besar yaitu, Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, 
Ujung Pandang dan Kupang, ditemukan bahwa ada 3969 kasus, dengan rincian 
sexual abuse 65.8%. Berdasarkan kategori usia korban: Kasus sexual abuse: 
persentase tertinggi usia 6-12 tahun (33%) dan terendah usia 0-5 tahun (7,7%). 
Dan Berdasarkan tempat terjadinya kekerasan : Kasus sexual abuse: rumah 
(48.7%), sekolah (4.6%), tempat umum (6.1%), tempat kerja (3.0%), dan tempat 
lainnya-di antaranya motel, hotel dll (37.6%). (Solihin, 2009: 129:131). 
"Kekerasan dari tahun ke tahun terus meningkat. Di tahun 2008 dari 1 Januari 
hingga Juni Komnas maupun di 33 lembaga perlindungan anak menerima laporan 
21 ribu kasus kekerasan anak. 62,7 % kekerasan seksual, atau 12 ribu anak 
mengalami kekerasan seksual," paparnya. (Iskandar, 2008) 
 Studi yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur 
yang bekerja sama dengan UNICEF (2000), berhasil mengungkap bahwa 
seringkali pelaku tindak sexual abuse adalah orang yang sudah dikenal korban, 
baik itu tetangga, saudara, kerabat, guru atau bahkan kakek atau ayah kandung 
korban.  
 Ciri-ciri umum anak yang mengalami sexual abuse antara lain 

A. Dilihat dari tanda-tanda perilaku: 
1) Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku: dari bahagia ke 

depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari 
komunikatif ke penuh rahasia 

2) Perilaku ekstrim: perilaku yang secara komparatif lebih agresif 
atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dia sebelumnya. 

3) Gangguan tidur: takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga 
dalam waktu yang lama, mimpi buruk. 

4) Perilaku regresif: kembali pada perilaku awal perkembangan anak 
tersebut seperti mengompol, mengisap jempol, dan sebagainya. 

5) Perilaku  anti-sosial atau nakal: bermain api, mengganggu anak 
lain atau binatang, dan tindakan merusak lainnya. 

6) Perilaku menghindar: takut akan, atau menghindar dari, orang-
orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga, pengasuh), 
lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah. 

7) Perilaku seksual yang tidak pantas: masturbasi berlebihan, 
berbahasa atau bertingkah porno melebihi usianya, perilaku 
seduktif terhadap anak anak yang lebih muda, menggambar porno. 

8) Penyalahgunaan NAPZA: alkohol atau obat terlarang khususnya 
pada anak remaja. 

9) Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri (self-abuse): 
merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam 
kegiatan-kegiatan berisiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh 
diri. 

B. Dilihat dari tanda-tanda kognisi 
1) Tidak dapat berkosentrasi: sering melamun dan mengkhayal, fokus 

perhatian singkat/terpecah. 
2) Minat sekolah memudar: menurunnya perhatian terhadap pekerjaan 

sekolah dibandingkan sebelumnya. 
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3) Respon/reaksi berlebihan: khususnya terhadap gerakan tiba-tiba 
dan orang lain dalam jarak dekat. 

C. Dilihat dari tanda-tanda Sosial emosional 
1) Rendahnya kepercayaan diri: perasaan tidak berharga 
2) Menarik diri: mengisolasi diri dari teman, lari dalam khalayan atau 

ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan. 
3) Depresi tanpa penyebab yang jelas: perasaan tanpa harapan dan 

ketidakberdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh 
diri 

4) Ketakutan berlebihan: kecemasan, hilang kepercayaan terhadap 
orang lain. 

5) Keterbatasan perasaan: tidak dapat mencintai, tidak riang seperti 
sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman sebayanya. 

D. Dilihat dari tanda-tanda fisik 
1) Perasaan sakit yang tidak jelas: mengeluh sakit kepala, sakit perut 

tenggorokan tanpa penyebab jelas, menurunnya berat badan secara 
drastis, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai, muntah-
muntah. 

2) Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin: 
pada vagina, penis atau anus yang ditandai dengan pendarahan, 
lecet nyeri atau gatal-gatal di seputar alat kelamin 

3) Hamil  
Sumber: Charles Zastrow dalam Suharto (2003)  
(Huraerah, 2007: 72-75) 

Sampai saat ini tidaklah mudah membicarakan hal ini, atau untuk 
menyadarkan masyarakat bahwa pelecehan seksual pada setiap usia – termasuk 
bayi - mempunyai angka yang sangat tinggi. Bahkan Hopper (2004) 
mengemukakan bahwa hal ini terjadi setiap hari di Amerika Serikat.  

Pelecehan seksual pada anak adalah kondisi dimana anak terlibat dalam 
aktivitas seksual dimana anak sama sekali tidak menyadari, dan tidak mampu 
mengkomunikasikannya, atau bahkan tidak tahu arti tindakan yang diterimanya.  

Berbagai penelitian di dunia menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan 
seksual terhadap anak cukup tinggi antara 1 hingga 21 % perempuan pernah 
mengalami kekerasan seksual di saat mereka berusia dibawah 15 tahun. (Moreno 
dkk., 2005). Sementara di Indonesia sendiri diperkirakan antara 17 hingga 25 % 
anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan hasil 
survei SEHATI pada tahun 2002 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang 
menunjukkan bahwa 17 % perempuan yang diwawancarai mengaku pernah 
mengalami kekerasan seksual pada usia dibawah 15 tahun (Hakimi dkk., 2002). 
Sedangkan Survei yang dilakukan UNICEF Pada tahun 2002 di NTT 
menunjukkan bahwa 2/3 anak laki-laki dan 1/3 anak perempuan pernah dipukul. 
Sementara lebih dari ¼ anak perempuan yang disurvei mengatakan pernah 
diperkosa. (Tampubolon dkk. 2002). Sementara populasi perempuan di Indonesia 
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berjumlah sekitar 112,7 juta, 28% diantaranya adalah anak perempuan berusia 
dibawah 15 tahun (Population Reference Bureau, 2004). Angka ini berarti bahwa 
5,4 juta hingga 7,8 juta anak perempuan di Indonesia terancam mengalami 
kekerasan seksual (Saeroni, 2009).  

Sekalipun prevalensi kekerasan seksual terhadap anak perempuan cukup 
tinggi, namun masih sedikit sekali yang terungkap dipermukaan. Pada tahun 2005 
data Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2005 mencatat adanya 731 kasus 
kekerasan terhadap anak, meliputi kekerasan fisik, psikis maupun seksual, dengan 
kecenderungan kenaikan kasus hampir 100% dari tahun sebelumnya disertai 
peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Sementara Data kasus 
kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke Rifka Annisa tahun 2000 s/d 2005 
menunjukkan adanya 157 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, 139 (88,5%) 
kasus diantaranya adalah kasus kekerasan seksual, 54% atau 1 dari 2 kasus 
perkosaan yang terjadi sejak tahun 2000 hingga 2005 adalah perkosaan terhadap 
anak. (Annisa, 2005) 

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang paling mengerikan karena 
jenis kekerasan seksual ini biasanya diiringi oleh beberapa bentuk dan jenis 
kekerasan yang lain, seperti kekerasan fisik, sosiologis maupun psikologis. 
Ironisnya lagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak seringkali adalah 
orang dekat atau orang-orang yang telah dikenal baik oleh korban. Seperti 
tetangga, saudara, guru, bahkan juga orang tua korban, baik itu ayah kandung, 
ayah tiri, ayah angkat maupun kakek korban. Data kasus yang masuk ke Rifka 
Annisa sejak tahun 2000 hingga 2005 menunjukkan bahwa 1 dari 6 kasus 
perkosaan adalah kasus Incest, yaitu kekerasan seksual atau perkosaan yang 
dilakukan oleh keluarga sedarah ataupun keluarga yang tinggal dalam satu rumah 
tangga, seperti ayah kandung, saudara kandung, paman, kakek, ayah tiri, 
keponakan, dan lain-lain. 

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap kanak-kanak, seringkali kasusnya 
berulang dan baru terungkap ketika dewasa; ketika mereka akan memasuki 
gerbang pernikahan atau ketika mereka mengalami disfungsi atau gangguan 
seksual akibat trauma yang dialaminya. Hal ini berkaitan dengan pelaku yang 
lebih banyak justru berasal dari kalangan dekat yang menyebabkan korban takut 
mengungkapkan kasusnya. Hasil penelitian Rifka Annisa menunjukkan bahwa 
anak-anak yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami trauma jangka 
panjang yang beragam bentuknya (disfungsi seksual, immature sexual active, 
menarik diri dari lingkungan, dsb). Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak 
yang pelakunya adalah orang dekat, seringkali anak membutuhkan penanganan 
yang komprehensif dan berjangka panjang. Menghukum pelaku saja juga tidak 
cukup menyelesaikan masalah. Keberadaan korban untuk tetap dalam rumah 
tangga atau tinggal serumah dengan pelaku akan mempersulit proses 
penyembuhan trauma yang dialami anak. Namun demikian mengeluarkan anak 
dari lingkungan sosialnya juga sulit dilakukan. Sementara proses recovery korban, 
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agar dia dapat pulih secara mental dan sosial sama sekali belum mendapatkan 
perhatian (Saeroni, 2009) 

Biasanya yang menjadi korban kekerasan seksual adalah anak-anak 
dibawah usia 16 tahun dan pada umumnya dimulai ketika anak masih berusia 
sangat muda bahkan mereka belum mengenal arti perilaku seksual. Pelaku 
penganiayaan seksual ini sering dilakukan oleh orang yang sudah dikenal baik 
oleh anak, seperti anggota keluarga, teman sekeluarga, wali, orang yang dipercaya 
anak tersebut. 

         Penganiayaan seksual melalui pemaksaan, ancaman, bujukan, 
memperdayakan, menyogok, agar anak tertarik mau melakukan perbuatan yang 
bersifat seksual semi pemuasan kehendak nafsu seksual pelaku. Penganiayaan 
biasanya berlangsung secara bertahap dan meningkat seiring dengan berjalannya 
waktu.   

  Anak sebagai korban cenderung bungkam dan akibatnya dampak 
kekerasan tetap berlanjut dan semakin meningkat. Beberapa hal yang 
menyebabkan anak tak mampu mengutarakan penganiayaan yang dideritanya 
karena: 

a)        Terlalu kecil untuk dapat mengungkapkan dengan kata-kata. 
b)       Diancam oleh pelaku untuk merahasiakan penganiayaan. 
c)       Merasa bingung karena pelaku kekerasan adalah orang yang   
          disayannginya dan pada kesempatan yangberbeda memberikan     
          perhatian. 
d)       Takut bila orang tidak percaya pada ceritanya. 
e)        Menyalahkan diri sendiri, meyakinkan bahwa penganiayaan yang  
           terjadi sebagai hukuman atas tindakannya. 
f)        Merasa malu untuk menceritakannya pada orang lain. 
g)       Khawatir dan takut bila penuturannya berakibat orang yang  
          disayanginya kecewa (Airin, 2006). 

 
2. Aspek: Dampak Kekerasan di usia dewasa 
    1. Kategori: Pendendam 

1. Korpus 9 
 
 
 
 
 Gambar 20 scene 5 
 
Signifikansi tahap pertama (denotasi) 
Situasi: Adjeng sedang mengetik dilaptop 
Deskripsi: Sesaat setelah ada telpon dari Mom yang membangunkan Adjeng dari 

tidurnya bersama Asmoro, Adjeng mendekati meja kerjanya sambil 
meminum botol kaleng bir. Setelah menyelesaikan pembicaraan dengan 
Mom, Adjeng mulai mengetik kata demi kata di laptopnya. Dimulai 
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dengan kata “Ibu saya memelihara seekor lintah”. Kemudian gambar 
berganti pada keadaan jalan kota Jakarta, kemudian yang memperlihatkan 
mobil merah  yang dikendarai Adjeng menuju kantornya.  

Komunikasi verbal: “ Ibu saya memelihara seekor lintah, lintah itu dibuatkan 
sebuah kandang yang mirip rumah boneka berlantai dua lengkap dengan 
kamar tidur, ruang makan, ruang tamu, kamar mandi dan ditempatkan 
tepat disebelah kamar ibu. Saya selalu merengek kepada ibu agar ia 
mengganti lintah dengan hewan peliharaan lain. Namun, ibu bersikeras 
mempertahankan lintah sebagai hewan peliharaan tunggal di rumah kami”. 

 
Signifikansi tahap kedua (konotasi): 
 Dari kelakuan Adjeng yang tidur dengan pria lain (Asmoro) yang belum 
terikat tali perkawinan yang sah menunjukkan Adjeng terbiasa dengan gaya hidup 
free sex (seks bebas). Kelakuan Adjeng yang minum bir pada pagi hari (saat 
bangun tidur) dan terdapat lebih dari dua kaleng bir diatas meja kerja Adjeng, 
menunjukkan meminum bir sudah menjadi kebiasaan sehari-hari di kehidupan 
Adjeng. Hal itu diperkuat dengan banyaknya kaleng bir bintang didalam lemari 
pendingin milik Adjeng.  
 Narasi dalam scene ini, mulai dari Adjeng menyelesaikan pembicaraan 
dengan Mom via telepon hingga perjalanan Adjeng sampai kantor dimana ia 
bekerja, menunjukkan beberapa kalimat yang sedang Adjeng tulis dilaptopnya 
yang nantinya akan menjadi sebuah cerpen. 
 “ Ibu saya memelihara seekor lintah, lintah itu dibuatkan sebuah kandang 
yang mirip rumah boneka berlantai dua lengkap dengan kamar tidur, ruang 
makan, ruang tamu, kamar mandi dan ditempatkan tepat disebelah kamar ibu. “ 
Artinya Mom mempunyai seorang pacar yang hidupnya hanya mengambil, 
menghisap, mencari kesenangan sendiri. Pacar ibunya juga tinggal dirumah Mom 
bersama Adjeng dan dipersilahkan untuk dianggap rumah sendiri.  
 Saya selalu merengek kepada ibu agar ia mengganti lintah dengan hewan 
peliharaan lain. Namun, ibu bersikeras mempertahankan lintah sebagai hewan 
peliharaan tunggal di rumah kami”. Artinya Adjeng tentunya tidak menyukai 
kehadiran pacar ibunya dikarenakan sikap pacar ibunya yang sering melakukan 
pelecehan seksual pada Adjeng. Tapi ketidaksukaan Adjeng terhadap pacar 
ibunya tidak digubris oleh Mom dan Mom tetap menjalin hubungan itu.  
 
2. Korpus 10 
 
 
 
 
     Gambar 21 Scene 35                                Gambar 22 Scene 36 
 
Signifikansi tahap pertama (denotasi) 
Situasi: Mom marah setelah membaca artikel hasil tulisan Adjeng 
Deskripsi: Adjeng mengetahui cerpennya dimuat saat Asmoro memperlihatkan 

koran yang memuat tulisan Adjeng. Ditempat lain, Mom mengetahui 
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artikel itu saat Mom membaca di teras rumah. Tak selang begitu lama, 
Mom langsung mendatangi apartemen Adjeng.  

Komunikasi verbal:  
Mom: (membanting Koran) “ Puas? Setelah usaha mommy untuk berubah. Kamu 

pendendam. Kenapa dendam kamu Cuma buat mommy, jeng? Apapun 
yang mommy lakuin ke kamu, semua buat kepentingan kamu. Dan paling 
gak Mommy sebagai orang tua gak pernah lepas tanggung jawab ke 
Adjeng. Sementara bapak kamu. Dan setelah kejadian itu, jeng. Kamu 
sempet kan,jeng tinggal dengan bapak kamu. Kamu ngerasain sendiri 
gimana sedetik pun dia gak pernah ngurusin kamu. Kamu lihat sendiri, 
yang dia urusin Cuma perempuan,perempuan dan perempuan. Sadar gak 
kamu, jeng? Kalau bukan karena ulah bapak kamu, kalau bukan karena 
ulah dia dengan gampangnya ninggalin kita, gak mungkin ada kejadian ini. 
Gak mungkin!” 

Signifikansi tahap kedua (konotasi) 
 Saat Mom datang, Adjeng kaget karena Mom langsung membanting koran 
tersebut dangat keras didepan Adjeng, terlihat dari badan Adjeng yang sempat 
tersentak dengan wajah sedikit takut. 

Mom sangat marah kepada Adjeng karena setelah perceraian dan semua 
kejadian yang terjadi di masan lalu, Adjeng masih menyimpan dendam kepada 
ibunya dengan cara menuliskan kejelekan ibunya dalam cerpen yang dimuat 
disurat kabar nasional. Menurut Mom, perceraian antara Mom dan bapak Adjeng 
semua terjadi karena  kesalahan bapaknya yang tidak pernah mengurusi Adjeng 
dan Mom tapi malah sibuk dengan perempuan-perempuan diluar rumah.  
 Kemarahan Mom dalam scene ini sangat terlihat jelas, hal itu terlihat dari 
alis yang ditarik kebawah bersama-sama yang menghasilkan kerutan vertikal 
diantara kedua alis, kelopak mata yang menegang dan mata terlihat menatap 
seperti menembus dan keras (Ekman & Friesen, 2009: 133-135). 

Pengambilan gambar secara Medium Long shot dalam scene ini 
dimaksudkan untuk menunjukkan kemarahan Mom dengan cara  memarahi 
Adjeng dengan nada yang sangat keras, sedangkan Adjeng duduk disofa 
didepannya dengan wajah tertunduk.  
 Pada pengambilan Medium Close up wajah Mom saat mengatakan “Kamu 
Pendendam” dengan terbata-bata, itu  dikarenakan Mom masih menahan 
kemarahan yang sangat besar kepada Adjeng tapi tidak bisa mengungkapkannya. 
Hal tersebut terlihat dari kedua bibir Mom yang sangat tegang dan perkataan yang 
terputus-putus.  
 Selama kemarahan Mom, Adjeng hanya diam dan menundukkan wajah 
tanpa berkilah atau memberikan argumen apapun, hal itu bisa disebabkan Adjeng 
memang mengakui hal tersebut bahwa dia memang dendam kepada ibunya. 
Adjeng juga tidak mau silang pendapat dengan Mom karena Adjeng tidak ingin 
menambah kemarahan Adjeng semakin menjadi-jadi.  
 “Apapun yang mommy lakuin ke kamu, semua buat kepentingan kamu.” 
Dari penggalan perkataan Mom kepada Adjeng ini, menunjukkan selama Adjeng 
dibawah pengasuhannya, Mom rela kerja keras untuk mencukupi semua 
kebutuhan Adjeng.  
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 “Dan paling gak Mommy sebagai orang tua gak pernah lepas tanggung 
jawab ke Adjeng”, menunjukkan saat Adjeng sempat diasuh bapaknya walau 
dipenuhi kebutuhan fisik seperti makan dan keperluan sekolah, tapi bapaknya 
tidak pernah mengurusi Adjeng. Yang mengurusi semua kebutuhan Adjeng 
selama asuhan bapaknya justru pembantu rumahnya, Bi Inah yang 
memperlakukan Adjeng dengan sangat baik layaknya anak sendiri. Karena yang 
bapak Adjeng urusi hanya perempuan lain. Hal itu diperkuat dari scene 29 dimana 
saat pagi hari ketika Adjeng sarapan sebelum berangkat kesekolah, dari dalam 
kamar bapaknya keluar bersama wanita kemudian sekadar basa-basi sebentar 
dengan Adjeng langsung pergi.  
2. Kategori: Ketidakmampuan mempercayai & mencintai orang lain 

1. Korpus 11 
 
                                     
 
 
           Gambar 23 scene 45                                           Gambar 24 scene 46 
Signifikansi tahap pertama (denotasi) 
Situasi: Terjadi pertengkaran hebat antara Adjeng dan Asmoro setelah Boss 

keluar dari apartemen dan tak lama Asmoro juga datang ke apartmen 
Adjeng.  

Deskripsi:  Scene ini dimulai dengan adegan keluarnya Boss dari kamar 
apartemen Adjeng sambil membetulkan resleting celananya. Kemudian 
saat akan menuju lift, Boss berpapasan dengan Asmoro. Boss tetap 
berjalan biasa memasuki pintu lift yang terbuka, tapi Asmoro terlihat agar 
curiga pada orang itu. Saat Asmoro masuk, terlihat Adjeng yang 
menggunakan baju putih transparan sedang mengganti sprei tempat 
tidurnya.  

Komunikasi verbal: 
Adjeng: “Ngapain kamu berdiri disitu,cin? Cuci kaki gih” eh, sekalian masukin 

ke keranjang baju kotor ya cin. Lemes bgt sih, cin? Belum makan ya 
dirumah? 

Asmoro: “Aku gak laper” 
Adjeng: “Ya udah deh kamu mandi. Biar seger.  
Asmoro: “Bukannya kamu yang harus mandi.  
Adjeng: “Ya udah deh, terserah” 
Adjeng mencium Asmoro 
Asmoro: “ Ehm.. belum puas? “ 
Adjeng:” udah tau dia gak bisa muasin saya masih nanya. Tenang aja,cin, kan 

cuman kamu yang bisa muasin saya. “ 
Asmoro: “Ah, udahlah.  
Adjeng: “ Jangan bilang kamu cemburu, belajar dari bini ya? So sweet. Heh, catet 

ya. Saya berhubungan dengan dia jauh sebelum ketemu kamu. Sama aja 
kan kamu dah punya bini jauh sebelum ketemu saya. Lagian kamu tau? 
Saya gak suka sama dia.  

Asmoro: “ Kalau gak suka kenapa mau ditidurin?” 
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Adjeng: “ Nah, kamu sendiri ngakunya dah gak cinta sama yang dirumah, trus 
kenapa mau ditidurin? “Kalau saya sih jelas, saya harus makan, belanja, isi 
bensin, bayar apartemen ini buat tempat kita ngewek. Kurang enak apa sih 
kamu dapet cewek gratisan kayak saya? Hari gini mana ada cewek yang 
mau sama laki-laki kere. Cuman bengo bengonya saya ma bini kamu aja 
deh”.  

Asmoro: “ Aku pikir kamu akan berubah” 
Adjeng : “ Berubah? Untuk apa? Emang kenapa saya?  
Asmoro: “Ah.. sudahlah. Susah ngomong sama orang yang kerjaannya 

ngebohongin diri sendiri terus.  
Adjeng: “ Tau apa sih kamu tentang saya? Tau apa kamu tentang hidup saya? 

Gak ada satupun orang di dunia ini yang tau tentang saya. Ibu saya, bapak 
saya, temen-temen saya apalagi kamu. 

Asmoro: “Terus…terus salahin semua orang untuk lari dari masalahmu sendiri. 
Tidak tahu berterima kasih.  

Adjeng: “Maksudnya?” 
Asmoro: “Gak tau atau pura-pura gak tau lagi. Kamu yang gak bisa mengerti apa-

apa. Bukan orang lain yang gak ngerti kamu.  
Adjeng: “Saya gak ngerti. Maksud kamu apa? 
Asmoro: “Kamu seharusnya bersyukur sekarang. Cerpen kamu dimuat dikoran 

karena aku yang kirim.  
Adjeng: “ Berani lo ngomong kayak gitu. Gak usah sok jadi pahlawan deh. Elu 

tuh ya yang nebeng nama gua. Nama lo tuh diomongin lagi sejak jadi 
mentor gue. Lo pikir gue buta pa lo pikir gua gak bisa lihat kalau karir 
nulis lo tu tinggal tunggu matinya aja. Lo tu yang harus terima kasih ma 
gua, tau gak!  

Asmoro kemudian menjatuhkan badan Adjeng ke kasur dan menutup wajah 
Adjeng dengan paksa menggunakan bantal. 
Asmoro : “ Dasar lonte. Selesai disini kita” 
Adjeng: “Aaaaaahhhhhhhhhhrgggggggggggg” 
 
Signifikansi tahap kedua (konotasi) 
 Pada pembuka scene 45 ini, dibuka dengan adegan keluarnya Boss dari 
apartemen Adjeng dengan wajah bahagia. Hal itu terlihat dari wajah Boss yang 
menyunggingkan senyuman dengan sudut-sudut bibr yang ditarik ke belakang dan 
sedikit naik keatas yang merupakan sinyal khas dari ekspresi wajah bahagia 
(Ekman & Friesen, 2009: 163). Arti bahagia yang digambarkan oleh Boss tersebut 
dikarenakan adanya sesuatu yang membuat dia bahagia yang berkaitan dengan 
aktivitas seksual yang diperkuat dengan shot saat Boss menaikkan resleting 
celananya. Dalam konteks scene ini, Ekspresi kebahagiaan yang muncul pada 
Boss karena merasa  puas setelah kegairahan yang mengikuti orgasme (Ekman & 
Friesen, 2009: 158). 
 Saat Asmoro berpapasan dengan Boss didepan pintu lift, Asmoro tampak 
curiga dengan Boss, hal itu terlihat dari cara memandang Asmoro ke wajah Boss 
yang agak lama sambil mengerutkan kening (terlihat jelas dengan pengambilan 
medium close up) kemudian saat Asmoro melihat lagi Boss yang memasuki ruang 
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lift hingga berulang kali menengok kebelakang. Gerak-gerik Asmoro tersebut 
menunjukkan ada sesuatu hal yang ingin Asmoro ketahui dari Boss yang keluar 
dari koridor kamar yang sama dengan kamar Adjeng dan juga berjalan di sisi 
kanan dimana kamar Adjeng berada.  
 Dalam komunikasi verbal dalam scene ini, Adjeng memanggil Asmoro 
dengan panggilan “Cin” yang merupakan kepanjangan dari cinta. Keluarnya nama 
panggilan tersebut kepada Asmoro menunjukkan saat itu Adjeng sedang dalam 
suasana bahagia, tidak sebal. Hal itu diperkuat dari scene 21 dimana saat Adjeng 
menyodorkan naskah cerpen kasar ke Asmoro agar diperiksa tapi Adjeng malah 
mendapat banyak kritikan. Dalam scene 21 itu, saat Adjeng marah dan kesal 
karena naskah cerpennya dikritik terlalu tajam, Adjeng memanggil Asmoro 
dengan sapaan “Kamu” dan tidak ingin dipanggil “Cinta”.  
 “ Jangan bilang kamu cemburu, belajar dari bini ya? So sweet. Heh, 
catet ya. Saya berhubungan dengan dia jauh sebelum ketemu kamu. Sama 
aja kan kamu dah punya bini jauh sebelum ketemu saya”. Dari dialog awal 
antara Asmoro dan Adjeng ini menunjukkan bahwa mereka berselingkuh dari 
pasangannya mereka masing-masing, Asmoro selingkuh dari istri sahnya dan 
Adjeng yang selingkuh dari Boss dimana Adjeng menjadi simpanannya. Karena 
sama-sama berselingkuh, mereka tidak boleh saling cemburu.  
 “Kalau saya sih jelas, saya harus makan, belanja, isi bensin, bayar 
apartemen ini buat tempat kita ngewek” Dari perkataan Adjeng diatas dapat 
diambil kesimpulan bahwa memang benar Adjeng rela menjadi simpanan Boss 
demi bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya di kota besar dengan standart 
hidup menengah keatas yang tinggalnya di apartemen.  
 “Kurang enak apa sih kamu dapet cewek gratisan kayak saya? Hari 
gini mana ada cewek yang mau sama laki-laki kere. Cuman bego-begonya 
saya ma bini kamu aja deh”. Dari kata-kata Adjeng tersebut menunjukkan 
Adjeng rela memberikan tubuhnya secara cuma-cuma untuk Asmoro yang hanya 
penulis biasa, bukan orang yang berada. Hal ini diperkuat di scene 41 saat Adjeng 
dan Asmoro sedang kejar-kejaran di jalan raya pada malam hari setelah dari kafe. 
Dalam gambar tersebut, diperlihatkan Adjeng sedang mengendarai mobil Strada 
berwarna merah mencolok yang terlihat gagah dan mewah. Sedangkan Asmoro 
hanya mengendarai mobil Kijang warna abu-abu.  
 “ Tau apa sih kamu tentang saya? Tau apa kamu tentang hidup saya? 
Gak ada satupun orang di dunia ini yang tau tentang saya. Ibu saya, bapak 
saya, temen-temen saya apalagi kamu. Perkataan Adjeng yang diucapkan 
dengan nada marah ini merupakan ekspresi ketidakpercayaan Adjeng terhadap 
orang lain. Adjeng menganggap Mom, bapaknya, teman-temannya dan Asmoro 
tidak pernah mau mengerti tentang masalah yang Adjeng hadapi. Adjeng sendiri 
juga tidak pernah mencoba membuka dirinya dan membiarkan orang lain masuk 
dan menyelami apa yang terjadi sebenarnya didalam diri Adjeng.  
 “Terus…terus salahin semua orang untuk lari dari masalahmu 
sendiri. Tidak tahu berterima kasih. Gak tau atau pura-pura gak tau lagi. 
Kamu yang gak bisa mengerti apa-apa. Bukan orang lain yang gak ngerti 
kamu”. Kekesalan Asmoro tersebut dikarenakan Adjeng yang tidak mau mengerti 
dan dimengerti orang lain. Adjeng seakan-akan membuat benteng yang tinggi 
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yang tidak memperbolehkan orang lain termasuk Mom atau pacarnya untuk 
masuk lebih dalam ke kehidupan Adjeng saat ini. Perlakuan kasar Mom terhadap 
Adjeng waktu kecil rupanya masih menjadi trauma tersendiri dibenak Adjeng 
hingga tetap bersikap pasif ketika bersama Mom hingga sampai dewasa seperti 
sekarang. 

“ Berani lo ngomong kayak gitu. Gak usah sok jadi pahlawan deh. Elu 
tuh ya yang nebeng nama gua. Nama lo tuh diomongin lagi sejak jadi mentor 
gue. Lo pikir gue buta pa lo pikir gua gak bisa lihat kalau karir nulis lo tu 
tinggal tunggu matinya aja. Lo tu yang harus terima kasih ma gua, tau gak!. 
Bentakan Adjeng ke Asmoro sekaligus mendorong tubuh Asmoro kebelakang 
menunjukkan kekesalan Adjeng kepada Asmoro karena menganggap Adjeng 
tidak bisa menjadi penulis cerpen dewasa seperti sekarang bila tanpa bimbingan 
dari Asmoro. Pengambilan adegan ini dengan Medium Long Shot dimana 
memperlihatkan Asmoro yang duduk ranjang sedangkan Adjeng menegakkan 
tubuh yang bersimpuh  di ranjang sehingga membuat posisi tubuh Adjeng lebih 
tinggi daripada badan Asmoro menunjukkan Adjeng ingin lebih superior 
(berkuasa) daripada Asmoro dan tidak ingin disepelekan. Dalam penggalan 
perkataan Adjeng ke Asmoro diatas menunjukkan bahwa penulis muda selalu 
diklaim mendompleng nama penulis senior. Sementara belum tentu kreativitas 
penulis senior masih bisa bertahan dan bersaing dengan penulis-penulis muda 
yang terus bermunculan. Dalam hal ini, karena cerpen Adjeng masuk koran dan 
diketahui Asmoro yang membimbing Adjeng, makanya Asmoro yang namanya 
sudah mulai turun kembali dibicarakan. Hal tersebut diperkuat di scene 38 dimana 
saat Adjeng dan Asmoro sedang berduaan di kafe, orang-orang disekitarnya terus 
membicarakan mereka.  
Pemuda 1:  “Ow, penulis, penulis sekarang cantik-cantik ya.  
Pemuda 2: Ya iyalah, kalo gak cantik, gak laku.  
Pemuda 3: Karya siapa dulu, karya dia atau karya mentornya. Jaman sekarang 

KKN gak cuma ada dipemerintahan doang. Kalo bisa cari mentor yang 
bagus, mau ditidurin, gue juga bisa jadi penulis”. 

Pembicaraan beberapa orang dikafe tersebut menunjukkan kepintaran Adjeng 
dalam menulis cerpen dewasa masih dipertanyakan, justru kecantikan dan 
kemolekan tubuhnya yang lebih terlihat dan adanya campur tangan dari mentor 
yang lebih senior dan dengan konsekuensi mau ditidurinlah yang menjadi 
pembicaraan hangat orang-orang disekitar tentang hubungan antara penulis junior 
dan senior.  
 “Dasar lonte. Selesai disini kita”, gertakan Asmoro itu sekaligus 
membanting badan Adjeng ke kasur dan menutup wajah Adjeng dengan paksa 
menggunakan bantal menunjukkan kemarahan Asmoro yang memuncak atas 
semua kata-kata Adjeng yang sangat melukai perasaan karena telah merendahkan 
Asmoro, mengingat kelakuan Asmoro yang dulu yang tidak pernah 
memperlakukan Adjeng dengan tidak baik, tindakan tersebut sungguh menjadi 
sesuatu yang sangat mengagetkan. Disini kata “lonte” memiliki padanan kata 
yaitu “sundal” yang berarti perempuan yang berkelakuan buruk layaknya pelacur 
(kamus elektronik). Penggunaan kata “lonte” oleh Asmoro kepada Adjeng ini 
karena Asmoro menganggap kelakuan, sikap dan sifatnya Adjeng layaknya 
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pelacur. Kata-kata tersebut menandai berakhirnya hubungan mereka berdua, hal 
itu dikarenakan Asmoro sudah tidak betah dan tidak ingin diremehkan oleh 
Adjeng lagi.   
 
Mitos dampak kekerasan anak di usia dewasa 
 Richard J Gelles (2004:6-7) menjelaskan bahwa konsekuensi dari tindakan 
kekerasan anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang lebih luas (far-
reaching). Luka-luka fisik, seperti memar-memar (bruises), goresan-goresan 
(scrapes) dan luka bakar (burns) hingga kerusakan otak (brain damage), cacat 
permanen (permanent desabilities) dan kematian (death).  
 Dalam beberapa kasus, kekerasan dapat mengakibatkan gangguan-
gangguan kejiwaan (psychiatric disorders), seperti depresi (depression), 
kecemasan berlebihan (excessive anxiety) atau gangguan identitas  diasositif 
(dissociative identity disoreder) dan juga bertambahnya risiko bunuh diri 
(suicide). 
 Gambaran yang lebih jelas tentang efek tindakan kekerasan pada anak, 
juga bisa dilihat dalam penjelasan Moore dalam Fentini Nugroho (1992:41) yang 
mengamati beberapa kasus anak yang menjadi korban penganiayaan. 
Diungkapkannya bahwa efek tindakan kekerasan tersebut demikian luas dan 
secara umum dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Ada yang menjadi 
negatif  dan agresif serta mudah frustasi; ada yang menjadi sangat pasif dan 
apatis; ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan 
sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orang tuanya (parental 
extension), mereka tidak mampu menghargai dirinya sendiri (chronically low self-
esteem); ada pula yang sulit menjalin relasi dengan individu lain; dan yang 
tampaknya paling parah adalah timbulnya rasa benci yang luar biasa terhadap 
dirinya (self-hate) karena merasa dirinyalah yang selalu bersalah sehingga 
menyebabkan penyiksaan terhadap dirinya dan rasa benci terhadap dirinya sendiri 
ini bisa menimbulkan tindakan untuk menyakiti diri sendiri seperti bunuh diri dan 
sebagainya.  
 Anak yang mengalami kekerasan, ketika mereka semakin dewasa, anak 
laki-laki cenderung menjadi sangat agresif dan bermusuhan dengan orang lain;  
sementara anak perempuan sering mengalami kemunduran dan menarik diri ke 
dalam dunia fantasinya sendiri. Namun, dampak yang paling menyedihkan adalah 
bahwa anak perempuan kemudian merasa semua anak pria itu menyakiti (dan 
menyebabkan beberapa di antaranya membenci pria) (Huraerah, 2007: 57-58).  
 Penyiksaan yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama 
akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, dan meninggalkan bekas baik 
fisik maupun psikis, anak menjadi menarik diri, merasa tidak aman, sukar 
mengembangkan trust kepada orang lain, perilaku merusak, dll. Dan bila kejadian 
berulang ini terjadi maka proses recoverynya membutuhkan waktu yang lebih 
lama pula (Smallcrab, 2009). 
 Penyiksaan emosi sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak 
meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Dengan begitu, usaha 
untuk menghentikannya juga tidak mudah. Jenis penyiksaan ini meninggalkan 
bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti 
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kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak 
seperti tiba-tiba membakar barang atau bertindak kejam terhadap binatang, 
beberapa melakukan agresi, menarik diri, penyalahgunaan obat dan alkohol, 
ataupun kecenderungan bunuh diri (Smallcrab, 2009). 
 Banyak sekali pengaruh buruk yang ditimbulkan dari pelecehan seksual. 
Pada anak yang masih kecil dari yang biasanya tidak mengompol jadi 
mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak 
beralasan, atau bahkan simtom fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit, 
dll. Pada remaja, mungkin secara tidak diduga menyulut api, mencuri, melarikan 
diri dari rumah, mandi terus menerus, menarik diri dan menjadi pasif, menjadi 
agresif dengan teman kelompoknya, prestasi belajar menurun, terlibat kejahatan, 
penyalahgunaan obat atau alkohol, dsb (Smallcrab, 2009). 
 Faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar/kecil dampak yang diderita 
anak yaitu disamping segala bentuk penganiayaan yang dialami anak sebagaimana 
yang tercantum diatas, ada beberapa hal yang mempunyai andil dalam besar / 
kecilnya dampak yang diderita anak, antara lain:  

a. Faktor usia anak. Semakin muda usia anak maka akan menimbulkan akibat 
yang lebih fatal. 

b. Siapa yang terlibat. Jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tua, 
ayah atau ibu tiri, atau anggota keluarga maka dampaknya akan lebih 
parah daripada yang melakukannya orang yang tidak dikenal. 

c. Seberapa parah. Semakin sering dan semakin buruk perlakuan yang 
diterima anak akan memperburuk kondisi anak. 

d. Berapa lama terjadi. Semakin lama kejadian berlangsung akan semakin 
meninggalkan trauma yang membekas pada diri anak. 

e. Jika anak mengungkapkan penganiayaan yang dialaminya, dan menerima 
dukungan dari orang lain atau anggota keluarga yang dapat mencintai, 
mengasihi dan memperhatikannya maka kejadiannya tidak menjadi lebih 
parah sebagaimana jika anak justru tidak dipercaya atau disalahkan. 

f. Tingkatan sosial ekonomi. Anak pada keluarga dengan status sosial 
ekonomi rendah cenderung lebih merasakan dampak negatif dari 
penganiayaan anak (Smallcrab, 2009) 

Moore (dalam Nataliani, 2004) menyebutkan bahwa efek tindakan dari 
korban penganiayaan fisik dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Ada 
anak yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustasi; ada yang menjadi 
sangat pasif dan apatis; ada yang tidak mempunyai kepibadian sendiri; ada yang 
sulit menjalin relasi dengan individu lain dan ada pula yang timbul rasa benci 
yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Selain itu Moore juga menemukan 
adanya kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh kurang normal juga rusaknya 
sistem syaraf. 

Anak-anak korban kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam, dan 
menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari. Bahkan, Komnas 
Perlindungan Anak (dalam Nataliani, 2004) mencatat, seorang anak yang berumur 
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9 tahun yang menjadi korban kekerasan, memiliki keinginan untuk membunuh 
ibunya. 

Berikut ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan kekerasan terhadap 
anak antara lain: 

1) Dampak kekerasan fisik, anak yang mendapat perlakuan kejam dari 
orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan 
berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak 
yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi 
agresif. Lawson (dalam Sitohang, 2004) menggambarkan bahwa semua jenis 
gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima 
manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang 
dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, 
meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal 
dunia; 

 2) Dampak kekerasan psikis. Unicef (1986) mengemukakan, anak yang 
sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung 
meniru perilaku buruk (coping mechanism) seperti bulimia nervosa 
(memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, anorexia (takut 
gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri. 
Menurut Nadia (1991), kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa 
karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis 
kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan 
dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina 
persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan 
obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri;  

3) Dampak kekerasan seksual. Menurut Mulyadi (Sinar Harapan, 2003) 
diantara korban yang masih merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, 
merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual, meski kini mereka 
sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang 
dialami semasa masih anak-anak banyak ditengarai sebagai penyebab keterlibatan 
dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil 
pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol 
jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak 
beralasan, atau bahkan simtom fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit, 
dll (dalam Nadia, 1991); 

 4) Dampak penelantaran anak. Pengaruh yang paling terlihat jika anak 
mengalami hal ini adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua 
terhadap anak,  Hurlock (1990) mengatakan jika anak kurang kasih sayang dari 
orang tua menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal 
mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah 
penyesuaian diri pada masa yang akan datang. 
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5) Dampak yang lainnya (dalam Sitohang, 2004) adalah kelalaian dalam 
mendapatkan pengobatan menyebabkan kegagalan dalam merawat anak dengan 
baik. Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak 
mampu berinteraksi dengan lingkungannya gagal menyekolahkan atau menyuruh 
anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah. 
Berdasarkan uraian diatas dampak dari kekerasan terhadap anak antara lain; 
Kerusakan fisik atau luka fisik; Anak akan menjadi individu yang kukrang 
percaya diri, pendendam dan  agresif; Memiliki perilaku menyimpang, seperti, 
menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, sampai dengan 
kecenderungan bunuh diri; Jika anak mengalami kekerasan seksual maka akan 
menimbulkan trauma mendalam pada anak, takut menikah, merasa rendah diri, 
dll;  Pendidikan anak yang terabaikan (Fitri, 2008). 

BAB IV 
PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Film “Mereka Bilang, Saya Monyet!” ini menggambarkan tentang realitas 
yang memprihatinkan mengenai tingginya angka kekerasan terhadap perempuan 
dan anak-anak, disertai minimnya edukasi masyarakat terhadap hak asasi manusia 
yang sebenarnya dimiliki secara individu. Film ini berkisah mengenai kehidupan 
seorang wanita dewasa bernama Adjeng, yang mencoba bergulat dengan segala 
aspek kehidupan yang menerpanya. Beranjak dari masa lalu yang kelam, ia 
memilih profesi sebagai penulis. Segala cara di tempuh Adjeng untuk 
memuluskan karirnya. Kekerasan yang sering diterima Adjeng semasa kecil dan 
perlakuan orang tua yang kurang layak membentuk karakter Adjeng dewasa jadi 
mendua. Di satu sisi, ia bersikap sangat agresif ketika sedang bersama teman–
teman dan kekasihnya, namun di sisi lain ia terlihat begitu pasif di depan ibunya  
 Setelah melakukan analisis dengan metode semiotika Roland Barthes 
mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan dampaknya diusia dewasa 
dalam film “Mereka Bilang, Saya Monyet!” karya Djenar Maesa Ayu, penulis 
pada kesimpulan. Kesimpulan berikut ditarik dari beberapa poin analisis yang 
telah dilakukan 

Dilihat dari aspek Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam film 
“Mereka Bilang, Saya Monyet!” ini terdapat beberapa bentuk kekerasan terhadap 
anak, antara lain: 

 
1. Kekerasan fisik 

Kekerasan fisik yang dialami seorang anak yang dilakukan oleh ibu 
kandungnya sendiri dalam film ini dikarenakan si anak memandang 
negatif tentang sosok ibunya sendiri seperti  seekor monyet.. Dalam 
budaya masyarakat kita, layaknya suatu hal yang lumrah ketika anak 
melakukan suatu kesalahan walaupun kecil tapi harus diberi hukuman agar 
tidak diulangi lagi.  
2. Kekerasan emosional/verbal 
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Memarahi, membentak, menghina adalah ekspresi yang sering 
Mom keluarkan saat Adjeng melakukan suatu kesalahan. Tak jarang 
kekerasan verbal tersebut memicu si korban melakukan sesuatu yang tidak 
lazim yaitu memakan kembali makanan yang telah dimuntahkan di kloset 
wc. Penggunaan kekuasan orangtua atas anak sangat menonjol dalam 
bentuk kekerasan emosional ini. 
3. Kekerasan seksual 

Pelecehan seksual dalam film ini dalam film ini dapat dikatakan 
cukup mendominasi dalam hal kekerasan terhadap anak jika dibandingkan 
bentuk kekerasan lainnya dalam film ini. Pelecehan seksual yang diterima 
Adjeng pada masa kecil dilakukan oleh pacar ibunya. Kekerasan seksual 
dimana pelakunya adalah orang yang dekat dengan keluarga, membuat 
korban semakin pasif dan  tidak bisa melakukan penolakan.  

 
 

 4. Kekerasan yang dilakukan di sekolah 
Tindakan mengganggu sesama siswa dalam lingkungan sekolah 

juga bisa dianggap suatu kekerasan jika si korban (siswa yang diganggu) 
merasa terganggu dan menyulut kemarahan. Terjadinya kekerasan antar 
sebaya semakin menguat mengingat adanya faktor pubertas dan krisis 
identitas, yang normal terjadi pada perkembangan remaja.  
Dilihat dari aspek dampak kekerasan anak di usia dewasa dalam film 

“Mereka Bilang, Saya Monyet!” ini terdapat beberapa dampak antara lain: 
 1. Pendendam 

Kekerasan yang ibu lakukan anaknya sewaktu kecil membuat si 
anak dendam kepada ibunya. Dalam film ini, cara Adjeng menunjukkan 
rasa dendamnya pada Mom adalah dengan ditulisnya kejelekan dan apa 
yang telah Mom lakukan dan dituangkan dalam cerpen buatan Adjeng.  
2. Ketidakmampuan untuk mempercayai dan mencintai orang lain 

Perlakuan yang diterima Adjeng semasa kecil antara lain kekerasan 
yang dilakukan Mom, pelecehan seksual yang dilakukan pacar ibunya, dan 
diganggu teman-temannya saat bersekolah membuat Adjeng tidak percaya 
pada orang lain. Masuknya beberapa lelaki dalam kehidupan Adjeng saat 
dewasa bukannya membuat Adjeng bisa mencintai dengan tulus namun 
justru kebalikannya, memanfaatkan kelebihan para lelaki tersebut.  

 
 
 
B. SARAN 
1. Bagi masyarakat 
 Masyarakat luas diharapkan lebih memperhatikan permasalahan anak 
dalam lingkup keluarga. Kekerasan anak seperti ini sering terjadi karena adanya 
kultur  tentang otoritas orangtua terhadap anak dan rasa memiliki yang berlebihan 
terhadap seorang anak. Sebaiknya budaya tersebut harus mulai diubah agar anak 
dan orangtua bisa lebih mudah berkomunikasi dengan lancar sehingga kekerasan 
terhadap anal tidak terjadi lagi. 
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2. Peneliti lain 
Bagi peneliti lainnya diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan dan 

dapat melengkapi bahan penelitian selanjutnya. Karena film ini sebagai kajian 
yang bersifat  terbuka, maka lebih baik jika ada penelitian lainnya dengan metode 
penelitian yang berbeda dan peneliti yang memiliki kultur yang berbeda dengan 
pengkajian lebih dalam sehingga kemungkinan besar akan menghasilkan 
kesimpulan yang berbeda pula.  
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