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Outline 

Usulan DP 

1. Bu Prima 

Representasi Perempuan dalam Film  

(Analisis Framing 3 Film Disney Princesses) 

Latar Belakang Masalah 

Film menjadi media massa yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Film memuat 

gambaran realitas yang terjadi di kehidupan masyarakat. Salah satu gambaran realitas 

tersebut adalah gender. Representasi gender terlihat melalui peran-peran yang dimainkan 

oleh laki-laki dan perempuan atau peran-peran maskulinitas dan feminitas. 

Penggambaran perempuan di film seringkali tidak berimbang sehingga memunculkan 

stereoripe. Banyak adegan film yang menampilkan perempuan sebagai individu yang 

penuh dengan penderitaan dan ketidakberdayaan. Film-film tertentu secara jelas 

menunjukkan struktur kekuatan laki-laki yang dianggap menjadi sosok pemimpin, 

sedangkan perempuan tunduk dan bergantung pada laki-laki tersebut.1 Jika perempuan 

memiliki sifat independen maka tetap saja pilihan terakhirnya adalah menikah. 

Representasi gender bahkan sudah ada dalam film kartun yang mayoritas penontonnya 

adalah anak-anak. Film kartun dapat membuat anak-anak mengenali stereotype gender 

dan menimbulkan harapan mengenai gender untuk diri sendiri dan orang lain. 2 

Penggambaran stereotip gender yang terus-menerus akan membuat hal tersebut menjadi 

normal bagi anak-anak, sehingga konsep gender akan menjadi gambaran mengenai 

perilaku dan moralitas yang diterima secara sosial.  

                                                             
1 Fahad Alzahrani, "The Potrayal of Women and Gender Roles in Film", International Journal of 

Scientific and Engineering Research, Vol.7 No.4 (2016), 534. 
2 Dawn E.E. dkk., "Gender Role Potrayal and Disney Princesses", Sex Roles, Vol.64 (2011), 560. 



Film memberi gambaran kepada seseorang mengenai skema kehidupan, gambaran tetap, 

konsep stereotipe karakter dan cara perilaku yang berbeda. Film dapat memberikan 

gagasan kepada orang-orang tentang bagaimana mereka harus bertindak, gagasan tentang 

hak dan privileges mereka, serta konsepsi tentang apa yang ingin orang-orang nikmati. 

Artinya, film dapat menanamkan sebuah sikap.3 Representasi gender dalam film tersebut 

nantinya akan mempengaruhi pemikiran masyarakat mengenai gender. Menimbulkan 

pemikiran seksis tentang bagaimana seharusnya perempuan bertindak dan berpikir. 

Adanya pemikiran tersebut tidak lepas  dari adanya konstruksi yang dilakukan oleh film 

atau disebut dengan framing. 

Framing media adalah pembingkaian realitas yang dilakukan oleh media. Teori framing 

dikemukakan oleh Erving Goffman. Dalam bukunya yang berjudul Frame Analysis: An 

Essay on the Organization of Experience, Goffman mengemukakan bahwa framing 

mempunyai fungsi untuk menafsirkan dan mengkonstruksi kenyataan. Gagasan framing 

digunakan untuk melabeli skema penafsiran yang memungkinkan individu atau 

kelompok untuk menemukan, memahami, mengidentifikasi peristiwa dan suatu kejadian 

menjadi bermakna.4  

Analisis framing berisi bagaimana media mengkonstruksi realitas. Realitas yang hadir di 

masyarakat bukan suatu hal yang diterima begitu saja, namun ada media yang 

membentuknya.5 Dalam hal ini film dapat mengkonstruksi realitas penontonnya melalui 

adegan-adegan yang ada. 

Dari pemaparan diatas, penelitian ini penting untuk dikaji karena film merupakan media 

yang menjadi konsumsi banyak orang dapat sedemikian rupa membingkai pemikiran 

individu atau kelompok sehingga realitas terkonstruksi. Film menjadi menarik dikaji 

karena sebagai media, film mampu menngkonstruksi realitas dan nantinya menciptakan 

persepsi individu atau kelompok dalam melihat dunia. 

Permasalahan Penelitian 

                                                             
3 Dana G.H, Movie and Conduct, (California: Prelinger Library, 2006), 193. 
4 Erving Goffman, Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience, (Cambridge: Harvard 

University Press, n.d), 21 
5 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: LKis, 2009), 7. 



Film Disney princess adalah film besutan walt Disney. Disney princesses ada bermacam-

macam, namun peneliti hanya akan menganalisis 3 film Disney princesses, yaitu 

Cinderella, Beauty and the Beast, dan Tangled. Film-film tersebut ditayangkan pada 

tahun yang berbeda, yaitu Cinderella (1950), Beauty and the Beast (1991), dan Tangled 

(2010). Meskipun berbeda tahun penayangan, namun ada beberapa kesamaan. Kesamaan 

tersebut, yaitu adanya konflik yang dialami oleh tokoh utamanya. Cinderella mengalami 

penderitaan karena ibu tiri dan saudara angkatnya, ia dipaksa untuk mengerjakan 

pekerjaan domestic, seperti memasak, menyiapkan baju. Selain itu, ia juga dikurung saat 

ingin ke pesta dansa dan tidur di loteng. Belle pada film beauty and the beast juga 

mengalami penderitaan, ia juga terkurung di sebuah istana seorang pangeran yang dikutuk 

menjadi monster karena menyelamatkan ayahnya. Belle juga mendapat tekanan dari 

seseorang yang ingin menikahinya. rapunzel pada film tangled dikurung selama bertahun-

tahun, dari ia bayi hingga remaja oleh seseorang yang menculiknya. Selama bertahun-

tahun itu pula kegiatan rapunzel hanya itu-itu saja, yaitu menjahit, melukis, menyanyi, 

membersihkan rumah, dsb. Rapunzel tidak boleh keluar dari tempat tersebut, sehingga 

Rapunzel tidak tahu keadaan diluar tempat tersebut. 

Kesamaan lainnya dari ketiga film tersebut adalah akhir cerita. Jalan cerita memang 

berbeda, namun akhir cerita selalu menampilkan pernikahan antara tokoh perempuan dan 

pangerannya, menciptakan apa yang disebut "happily ever after" atau bahagia selamanya. 

Narasi yang ditampilkan oleh ketiga film tersebut cenderung sama, yaitu mengalami 

konflik, penderitaan, bertemu pangeran atau laki-laki, lalu penderitaan tersebut selesai 

saat bertemu dengan pangeran atau laki-laki dan berakhir dengan pernikahan.  

Narasi-narasi tersebut memperlihatkan bagaimana perempuan direpresentasikan. Film 

sebagai media memiliki kekuatan yang besar untuk mengkonstruksi realita penontonnya.  

Apabila suatu film menyuguhkan cintra perempuan, maka citra tersebut dapat 

terkonstruksi dan menciptakan pemahaman didalam realitas.  

Dari pemaparan diatas, peneliti ingin mengangkat permasalahan mengenai Film Disney 

Princess dalam merepresentasikam perempuan. Penelitian ini akan menjawab bagaimana 

representasi perempuan dibingkai dalam film princess disney, dan mencari tahu apakah 

framing ketiga film disney princess tersebut terbentuk. 



Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana framing representasi perempuan dalam Film Cinderella, Beauty and 

The Beast, dan Tangled? 

2. Bagaimana konstruksi representasi perempuan dalam Film Cinderella, Beauty and 

The Beast, dan Tangled? 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan framing representasi perempuan dalam Film 

Cinderella, Beauty and The Beast, dan Tangled 

b. Untuk mendeskripsikan konstruksi representasi perempuam dalam Film 

Cinderella, Beauty and The Beast, dan Tangled 

2. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, sumber informasi, dan 

pengetahuan mengenai sosiologi, khususnya sosiologi komunikasi 

3. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan bagi Prodi 

Pendidikan Sosiologi dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta 

4. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran mengenai 

framing yang media bentuk, khususnya framing mengenai hl-hal tertentu, 

seperti gender. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Obyek penelitian ini adalah 3 Film 

Disney Princess, yaitu Cinderella, Beauty and The Beast, dan Tangled. Teknik 

pengumpulan data penelitian ini adalah pengamatan terhadap tiga film tersebut, 

menggunakan literature dari jurnal, buku, internet, artikel. Teknik analisis data 

menggunakan model analisis framing Robert N Entman. Model analisis framing Robert 

N. Entman adalah analisis framing yang melihat dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan 

penekanan atau penonjolan aspek tertentu dari realitas atau isu. Model analisis ini ada 4 



elemen, yaitu define problems, diagnose cases, make moral judgement, treatment 

recommendations.6 
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