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ABSTRAK
Penelitian ini fokus membahas representasi istri dalam tokoh Ainun dalam film

Habibie & Ainun. Penelitian ini mengambil beberapa scene yang menampilkan  tokoh Ainun
sebagai seorang istri, dan kemudian menganalisisnya. Tipe penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif, dengan unit analisis berupa teks – teks yang muncul pada tokoh Ainun sebagai
seorang istri. Peneliti menganalisis teks - teks tersebut dengan menggunakan metode semiotik
John Fiske dan membagi analisis kedalam level realitas, representasi dan juga ideologi.
Penelitian ini menunjukkan bahwa sosok istri dalam film Habibie & Ainun direpresentasikan
sebagai perempuan yang masih menganut budaya patriarki. Sosok Ainun digambarkan
sebagai sosok yang tidak lepas dari rumah sebagai wilayah domestik. Sosok Ainun
digambarkan sebagai seorang istri yang ideal dalam budaya patriarki, dimana status sosial
dan ekonomi keluarga tidak mempengaruhi kewajibannya dalam wilayah domestik.
Kata kunci: representasi, gender, istri, semiotik Fiske

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, dan

menggunakan metode semiotik John Fiske tentang representasi istri yang ditampilkan dalam

film. Penelitian ini fokus membahas representasi istri pada tokoh Ainun dalam film Habibie

& Ainun. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena selama ini peneliti belum pernah

menemukan film yang menampilkan biografi tokoh Indonesia dalam bingkai sebuah

perkawinan seperti film Habibie & Ainun, dan juga peneliti belum menemukan penelitian

yang mendiskusikan bagaimana film tersebut mempresentasikan istri dalam keluarga.

Beberapa penelitian yang ada menggambarkan istri dalam keluarga sebagai sosok yang

negatif, seperti penelitian tentang film Berbagi Suami (2006), dan pada film Suami-Suami

Takut Istri The Movie (2008).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istri adalah wanita atau perempuan yang

telah menikah. Padahal, kenyataanya, istri merupakan suatu posisi yang diperoleh seorang

perempuan melalui perkawinan. Ketika menjalani kehidupan rumah tangganya, seorang

suami mempunyai kuasa untuk menceraikan istri atau melakukan poligami (Utami, 2012).

Pada budaya Indonesia yang kental akan budaya patriarki, seorang perempuan tidak punya

kuasa atau kekuatan untuk melawan laki-laki. Sistem patriarki dalam budaya Indonesia

merupakan suatu budaya yang susah untuk dihilangkan atau bahkan dirubah.
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Budaya patriarki yang ada dalam masyarakat terutama dalam institusi keluarga,

membuat budaya ini sudah untuk ditinggalkan. Keluarga dan unsur-unsur didalamnya

kemudian menjadi fenomena yang dapat dijadikan sebuah realitas yang dapat dikonstruksi

menjadi bentuk sebuah film. Film merupakan bagian dari media dan budaya serta salah satu

bentuk instrumen yang merepresentasikan dan mereproduksi identitas budaya (Purvis, 2006:

56). Film merupakan salah satu media yang mendokumentasikan keadaan sosial dan budaya

yang ada di suatu tempat. Lewat film dapat diketahui budaya seperti apa yang

terepresentasikan dalam film tersebut. Mottram dalam Suh and Biernatzki (1999)

mengungkapkan bahwa film merupakan sebuah dokumen budaya dan sosial yang membantu

mengkomunikasikan waktu di mana mereka dibuat bahkan jika mereka tidak pernah

dimaksudkan untuk tujuan seperti itu. Film juga merupakan bagian dari media dan budaya

serta salah satu bentuk instrumen yang merepresentasikan dan mereproduksi identitas budaya

(Purvis, 2006: 56).

Menurut Hall (1997: 15), representasi berarti menggunakan bahasa untuk mengatakan

sesuatu atau untuk mewakili dunia yang diungkapkan kepada orang lain. Representasi

menggunakan suatu kode-kode tertentu yang hanya bisa dipahami jika orang yang memaknai

itu memiliki latar belakang atau pengetahuan tentang kode-kode yang dipakai dalam

representasi tersebut. Representasi sangat dipengaruhi oleh budaya dan keadaan sosial yang

ada dalam masyarakat. Lewat media, dalam hal ini film, menampilkan budaya dalam sudut

pandangnya. Sudut pandang media meletakkan budaya sebagai sebuah sumber inspirasi dan

ide, dimana banyak film yang terinspirasi dari kisah nyata serta budaya yang berlaku di

masyarakat.

Film Habibie & Ainun merupakan sebuah film yang diangkat dari buku karya mantan

presiden RI, BJ Habibie berdasarkan kisah nyata yang mengisahkan tentang kisah cinta BJ

Habibie dengan istrinya Hasri Ainun Habibie yang sudah meninggal dunia karena sakit, film

ini merupakan sebuah persembahan dari Habibie untuk mengenang kematian istrinya. Film

karya Faozan Rizal ini telah memenangkan peghargaan dalam festival film Indonesia tahun

2013 yang diadakan tanggal 27 Mei 2013.

Penelitian ini berbeda karena pada penelitian ini, peneliti berusaha mendiskusikan

bagaimana film meresentasikan peran istri dalam keluarga pada film  yang menampilkan

biografi tokoh Indonesia dalam bingkai sebuah perkawinan seperti film Habibie & Ainun.

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian

tersebut juga membahas tentang sosok istri dalam film. Penelitian pertama dari Risky Widia
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Puspitasari (2011) yang berjudul Potret Istri dalam Film Bertema Islam di Indonesia (Analisis

Semiotik Penggambaran Istri dalam Film Ketika Cinta Bertasbih dan Ayat-Ayat Cinta). Hasil

penelitian ini bahwa dalam film ketika cinta bertasbih, sosok istri digambarkan sebagai sosok

perempuan yang pasif, tidak banyak menuntut dan mudah menerima, serta masih kental

dengan budaya patriarki yang berkembang di Indonesia khususnya di pulau jawa, khusunya

daerah Solo sebagai setting film ini. Film tersebut masih menampilkan ideologi patriarki

lewat sosok Anna dan wilayah domestiknya, namun budaya patriarki ini tidak sepenuhnya

dianut dalam film, hal tersebut dibuktikan ketika Anna menolak untuk dipoligami. Sedangkan

sosok istri pada film Ayat-Ayat Cinta, yaitu Aisha digambarkan sering ada pada wilayah

publik, walaupun sekedar belanja. Budaya patriarki dalam film Ayat-Ayat Cinta tidak begitu

dimunculkan, hal tersebut dimunculkan lewat sifat Aisha yang lebih suka bertindak sesuai

dengan pandangan, cara berpikir serta prinsip yang dia anut.

Penelitian kedua dari Jelita Hikma Elkipta (2009) berjudul Penggambaran Relasi

Gender dalam Sinetron Komedi di Trans TV (Analisis Tekstual dalam Sinetron Komedi

“Suami-Suami Takut Istri” di Trans TV – Episode “Musim Sakit, Cari Penyakit”). Hasil dari

penelitian ini adalah bahwa pada sinetron Suami-Suami Takut Istri masih memberikan

gambaran tentang relasi gender yang masih timpang. Perempuan sebagai istri dalam hal ini

digambarkan sebagai sebagai pihak yang cerewet, culas, dan cengeng. Sedangkan laki-laki

digambarkan sebagai pihak yang mata keranjang, berkuasa, subjek seks, dan suka menggoda

perempuan. Pihak perempuan selalu dijadikan objek seks kaum laki-laki, dalam hal ini adalah

tokoh Pretty dan dokter Ayu.

Penelitian ini merupaka penelitian kualitatif yang menggunakan metode semiotik

John Fiske. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang membahas tentang gambaran

peran seorang istri yang terdapat dalam film Habibie & Ainun. Penelitian ini melihat film

sebagai teks yang memiliki makna tertentu. Peneliti melihat teks – teks yang muncul dalam

film Habibie & Ainun. Teks tersebut dapat berupa verbal maupun non verbal yang

menunjukkan bagaimana istri direpresentasikan, berupa adegan, ekspresi, dialog, dan kostum.

Setelah peneliti mengamati teks dalam film yang menggambarkan figur seorang istri, peneliti

kemudian menghubungkannya dengan kajian pustaka yang ada dan menganalisanya dengan

tiga level yang diungkapkan oleh John Fiske. Level pertama adalah level realitas. Peneliti

melihat bagaimana seorang istri direpresentasikan dengan melihat kostum, perilaku, dialog,

dan ekspresi wajah yang ditampilkan oleh tokoh Ainun dalam Film Habibie & Ainun. Level

kedua adalah level representasi, pada level ini peneliti melihat kerja kamera yang dipilih yang
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muncul dalam adegan tokoh utama. Selanjutnya adalah level ideologi. Pada level ini peneliti

melihat ideologi apa yang ada dalam film Habibie & Ainun. Dimana ideologi tersebut

dilekatkan pada sosok istri yang ada dalam film tersebut. Berdasarkan level realitas dan level

representasi, peneliti melihat ideologi dominan yang muncul dalam film tersebut.

PEMBAHASAN

Level Realitas

Peneliti menghubungkan setting rumah yang nampak pada film dengan tokoh Ainun.

Rumah merupakan tempat yang sangat identik dengan perempuan, perempuan dibebankan

dengan tugas – tugas yang berkaitan dengan rumah sebagai wilayah yang sesuai dengan

dirinya, tugas tersebut misalnya memasak, membersihkan rumah, dan juga mencuci.

Abdullah mengungkapkan dalam bukunya bahwa perempuan (sebagai istri/ibu) sangat erat

kaitannya dengan ruang domestik, terutama ruang makan dan dapur yang merupakan basis

bagi rumah tangga, dimana wilayah tersebut berada dalam “kendali”–nya (Abdullah, 1997:

143). Menurut budaya patriarki, rumah menjadi wilayah yang sangat identik dengan

perempuan, sedangkan laki- laki merupakan kepala rumah tangga yang  pencari nafkah

(bread winner) yang terlihat dalam pekerjaan produktif di luar rumah maupun sebagai

penerus keturunan (Sihite, 2007: 231).

Gambar 1. Ainun sedang berada di dapur

Tokoh Ainun sering kali dimunculkan berada di wilayah domestiknya. Salah satunya

seperti pada gambar 1 saat Ainun berada di dapur. Pada scene ini terdapat panci yang mana

sangat erat kaitannya dengan dapur, yaitu sebagai alat memasak makanan berkuah yang

biasanya terdapat didapur. Pada scene tersebut menceritakan tokoh Ainun tengah menyiapkan

makan malam untuk sang suami, meskipun keadaan Ainun tengah hamil. Ini menunjukkan

bahwa tokoh Ainun masih berusaha menjalankan perannya sebagai seorang istri, untuk

melayani sang suami meskipun sedang berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan

karena tengah hamil.
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Gambar 2. Ainun sedang menyajikan minuman untuk Habibie

Pada adegan lainnya, tokoh Ainun tengah membawakan minuman untuk sang suami

saat dia tengah membaca surat yang baru datang. Pada adegan ini, Ainun masih saja

ditampilkan dalam rumah yaitu berada di ruang makan, hal tersebut dapat dilihat dari adanya

kulkas atau lemari es dan juga meja dengan kursi terbatas yang berada dalam satu ruangan,

yang menandakan bahwa ruangan tersebut merupakan wilayah privat yang aksesnya hanya

dibatasi oleh orang - orang tertentu dan  orang yang menghuni rumah tersebut. Dalam adegan

diatas, menunjukkan bahwa perempuan seperti Ainun sebaikya berada di dalam rumah

sebagai wilayah “kekuasaan”-nya, dari pada berada pada wilayah publik yang dirasa masih

asing untuknya. Hal ini juga dikaitkan dengan status ekonomi dan status sosial suaminya

yang masih merupakan karyawan pabrik kereta api. Dimana status perempuan dalam

masyarakat sangat ditentukan oleh status laki – laki atau suaminya (Abdullah, 1997: 90-91).

Walaupun menggunakan setting yang relatif sama yaitu di dalam rumah, namun tokoh

Ainun dalam menjadi seorang istri sangat jarang dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang

bersifat publik sebelum sang suami menjadi seorang menteri di Indonesia. tokoh Ainun mulai

leluasa mengakses barang- barang yang bisa dikatakan merupakan barang yang kurang sesuai

dengan budaya patriarki yang dia anut selama ini. Artinya, nilai- nilai patriarki yang selama

ini nampak pada diri Ainun perlahan mulai luntur.

Gambar 3. Ainun menemani suami menerima tamu

Pada salah satu adegan, Ainun tengah berada di ruang tamu, dan sedang menemani

suaminya yang kala itu merupakan seorang menteri Indonesia untuk berbincang-bincang

dengan tamu. Adegan tersebut menampilkan tokoh Ainun sudah mulai mengakses wilayah

netral gender seperti ruang tamu, yang berperan sebagai penghubung antara ruang domestik
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dan ruang publik, karena ruang tamu merupakan tempat berinteraksi antara pemilik rumah

dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah publik. Meskipun ruang tamu dikatakan netral

karena letaknya yang dekat dengan wilayah publik, namun ruang tamu lebih sering

digunakan oleh laki-laki, dimana akses ruangan tersebut oleh perempuan berada di bawah

laki-laki. Passikoff dan Holman dalam Abdullah (1997) mengatakan bahwa ruang tamu

merupakan ruang khusus bagi ayah, dimana ruang tersebut sering digunakan oleh ayah untuk

duduk-duduk membaca koran, atau memberikan nasihat-nasihat kepada anak, disamping

fungsinya untuk menerima tamu dari luar rumah. Di dalam ruang tamu tersebut Ainun sudah

mulai bisa mengakses dunia publik dan mulai bisa ikut berperan mendampingi sang suami

dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan wilayah publik.

Gambar 4. Ainun sedang membaca majalah dan menonton televisi

Pada kedua gambar Ainun sudah mulai digambarkan mulai mengganti berbagai

kebiasaannya dengan kebiasaan baru yang bisa dikatakan modern dan lebih menambah

pengetahuannya akan informasi. Pada gambar diatas, Ainun ditampilkan Ainun sedang

membaca majalah di dalam rumah. Keberadaan majalah ini merupakan salah satu indikasi

bahwa Ainun merupakan perempuan modern yang terbuka akan masuknya informasi.

Aktifitas membaca majalah ini merupakan kegiatan yang bisa dikatakan sebagai aktifitas

yang dapat disejajarkan dengan aktifitas laki-laki membaca koran. Laki-laki umumnya

membaca koran, sedangkan perempuan memilih majalah atau tabloid (Marlina dan

Kustantyana, 2011). Gambar selanjutnya Ainun ditampilkan tengah menonton televisi, hal

tersebut terlihat dari remote control atau alat pengendali jarak jauh yang dipegang oleh

Aiunun. Remote control merupakan alat yang digunakan untuk mengganti saluran televisi

secara tidak langsung, dimana alat pengedali jarak jauh ini biasanya dipegang oleh suami

sebagai kepala rumah tangga. Morley  menjelaskan dalam Triwardani (2012) bahwa alat

pengendali jarak jauh dapat menjadi penanda kekuasaan seseorang dalam kebiasaan

menonton suatu keluarga. Artinya, dapat disimpulkan bahwa Ainun sudah mulai mengambil

kuasa atas keluarga secara simbolik dan juga dirinya, dan tidak lagi terikat serta didominasi
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oleh peran suami dalam keluarga. Karena keberadaan suami dan juga anak- anaknya pada

waktu itu sedang tidak berada di rumah.

Gambar 5. Ainun menemani suami dalam pertemuan luar negeri

Pada beberapa adegan, Ainun nampak sedang berada pada suatu rapat atau pertemuan

luar negeri bersama sang suami, rapat atau pertemuan tersebut dilakukan di beberapa negara

seperti Jepang, Spanyol dan juga Canada. Diceritakan Ainun tengah mendampingi sang

suami dalam melakukan negosiasi dengan ahli-ahli pesawat di negara- negara tersebut untuk

mendukung rencana Habibie dalam membuat pesawat yang dibuat sendiri oleh Indonesia.

Ainun sebagai seorang istri selalu berada didekat sang suami dan ikut serta dalam pertemuan

tersebut. Hal ini menandakan bahwa seorang istri harus senantiasa mendampingi dan

mendukung profesi serta menunjang kinerja suami. Pada Masyarakat Jawa, sebagian besar

perempuan ingin dirinya menjadi istri dan ibu yang baik, yang diharapkan mampu

mendampingi serta mendorong keberhasilan suami (Abdullah, 1997: 6)

Gambar 6. Ainun saat mendengar keluhan Habibie

Peran Ainun sebagai seorang istri juga nampak pada gambar 6. Pada scene tersebut

menceritakan Habibie yang kala itu sudah tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara, melihat

kembali pesawat yag dibuatnya untuk Indonesia. Pesawat tersebut menimbulkan kenangan

buruk baginya, karena dia merasa tidak dihargai oleh rakyat Indonesia yang tidak percaya

pada Habibie dan masih menganggap diri Habibie akan melanggengkan kekuasaan orde baru.

Habibie juga merasa kecewa karena selama proses pembuatan pesawat tersebut, dia telah
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kehilangan waktu bersama dengan keluarga dan juga waktunya beribadah. Ainun yang kala

itu hanya berdua dengan Habibie, berusaha menenangkan Habibie dengan mendengarkan

setiap kekecewaan diri Habibie atas rakyat Indonesia. Ainun menjadi pendengar yang baik

dalam mendengarkan setaip keluhan dan kekecewaan Habibie. Disini, Ainun menjalankan

perannya sebagai istri, yaitu sebagai tempat suami untuk berkeluh kesah, dan sebagai tempat

mengutarakan kegelisahan dalam hati suami. Pelukan yang dilakukan oleh Ainun seperti

gambar diatas merupakan salah satu cara menenangkan hati suaminya. Menurut vemale.com,

pelukan seperti yang dilakukan oleh Ainun tersebut merupakan pelukan yang mampu

memberikan rasa aman dan menenangkan hati yang gelisah dan biasanya diberikan saat

pasangan sedang down berat.

Gambar 7. Ainun memakai baju terusan

Pada awal perkawinannya dengan Habibie dan menjalani kehidupan mereka di

Jerman, tokoh Ainun sering ditampilkan memakai baju terusan dengan lengan pendek. Baju

seperti ini biasanya dipakai di dalam rumah sebagai wilayah privat, dan dalam suasana santai,

atau pun tengah melakukan kegiatan di dalam rumah. Bahkan pada budaya tertentu, memakai

baju terusan dengan lengan pendek seperti itu sangat nyaman untuk dipakai saat tidur.

Pakaian terusan yang dipakai Ainun merupakan salah bentuk atribut yang hanya dipaakai

perempuan dalam wilayah domestiknya, yaitu dalam area rumah. Hal tersebut juga nampak

pada kegiatan Ainun yang sering dimunculkan memakai baju terusan saat melakukan

kegiatan di dalam rumah seperti mengatur perabot rumah , memasak dan juga mengasuh

anak. Penampilan Ainun yang lebih suka mengenakan pakaian terusan saat dirumah juga

dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, dan juga status sang suami kala itu. Dimana waktu

itu Habibie hanya bekerja sebagai karyawan pabrik kereta api yang mempunyai gaji pas-

pasan. Sehingga penampilan Ainun juga menyesuaikan kondisi ekonomi keluarga pada saat

itu. Kelas sosial serta ekonomi seseroang dapat dilihat dari fashion dan pakaian yang dia
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pakai (Barnard, 2007: 61). Selain status keluarga, latar belakang keluarga Ainun yang juga

membuatnya hidup sederhana juga mempengaruhi bagaimana cara dia berpakaian saat dia

dewasa.

Gambar 8. Ainun memakai atasan lengan panjang dan rok

Ketika Ainun sudah menjadi menjadi istri seorang menteri, dalam beberapa Adegan

seperti gambar 8, Ainun ditampilkan memakai atasan lengan panjang dengan bagian bawah

memakai rok dibawah lutut. Hal ini menandakan bahwa Ainun telah menjadi perempuan

yang elegan yang juga menyesuaikan pekerjaan sauami saat itu, dimana suami bekerja

sebagai menteri Indonesia yang mempunyai tugas sebagai abdi negara. Penampilan Ainun

yang seperti itu mengikuti trend yang populer pada masyarakat menengah keatas kala itu. Hal

tersebut menandakan bahwa tokoh Ainun sudah mulai memperhatikan penampilannya, hal itu

dilakukan untuk menjaga nama baik suaminya. Sesudah Habibie menjadi menteri, Ainun

hampir tidak pernah memakai pakaian terusan yang sangat sering dipakainya dulu ketika

suaminya menjadi karyawan. Hal tersebut merupakan cerminan status sosial dan juga status

ekonomi keluarga.

Sosok Ainun dapat dikatakan sebagai sosok istri yang baik bagi suaminya, hal

tersebut nampak pada salah satu scene yang menunjukkan peran Ainun sebagai istri, scene itu

adalah scene ketika Habibie dan Ainun berada di dalam rumah. Pada saat itu Habibie sedang

mencari pulpen yang lupa dia letakkan. Dia mencari ke berbagai tempat di dalam rumahnya,

namun tak kunjung ditemukan. Ainun yang sedang berjalan di dalam rumah pun hampir

ditabrak Habibie karena ruang yang terbatas dalam  rumah mereka. Dalam percakapan

Habibie dengan Ainun, dia mengatakan bahwa penghasilannya belum cukup untuk menyewa
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rumah yang lebih besar, dan Ainun bersedia membantu Habibie dalam mencari penghasilan

tambahan.

Habibie : “Ya.. penghasilan saya memang belum cukup untuk menyewa flat yang
lebih besar “

Ainun : ”Aku bisa cari kerja untuk bantu kamu”
Habibie : ”Nah... biar saya yang mencari pekerjaan tambahan, oke?”

Berdasarkan dialog yang dilakukan oleh Habibie dan Ainun, peneliti dapat meihat

adanya rasa persamaan untuk memperjuangkan hidup keluarga. Habibie yang merasa

penghasilannya sebagai karyawan pabrik kereta belum cukup untuk membuat keluarga hidup

dalam rumah yang cocok. Ainun merasa bahwa dia juga bisa berguna dalam meningkatkan

status ekonomi dalam keluarganya. Pada kalimat ” aku bisa cari kerja untuk bantu kamu”,

kalimat tersebut secara keseluruhan berarti Ainun ingin ikut serta dalam meningkatkan

penghasilan keluarga, namun hal tersebut masih harus mendapatkan persetujuan suaminya

yaitu Habibie. Pada keluarga modern, suami dan istri mempunyai kecenderungan untuk

bekerja yang tidak dapat dihindari, sebagai akibat dari keberhasilan proses pendidikan dan

kesetaraan gender ( Oktorina et al, 2010). Kata “aku” yang diungkapkan Ainun dalam

kalimat tersebut, mengartikan bahwa dirinya sebagai seorang istri bersedia untuk membantu

sang suami dalam mencari nafkah. Kepedulian Ainun terhadap kewajiban suaminya ini

merupakan salah satu bentuk kasih sayang Ainun kepada pasangan dan keluarga. Kesiapan

Ainun untuk ikut mencari nafkah demi keluarga, terlepas dari kewajiban Ainun sebagai

seorang istri yang harus mengurus rumah sebagai wilayah domestik yang menjadi tanggung

jawab utamanya. Pada kalimat Ainun tersebut juga mengartikan bahwa Ainun sebagai

seorang individu yang harus juga membantu peran suami jika dibutuhkan, seperti saat itu

dimana sang suami mempunyai penghasilan yang kecil dan hanya bisa digunakan untuk

hidup secara sederhana.

Gambar 9. Ainun sedang menyajikan minum untuk anaknya
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Film Habibie & Ainun menunjukkan beberapa scene dimana Ainun sudah mulai

mendapat kelonggaran untuk ikut terjun dalam ranah publik dengan menggeluti profesinya

sebagai dokter. Meskipun dia sibuk dengan profesinya tersebut, namun Ainun tetap tidak lupa

akan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Kewajiban Ainun sebagai

seorang ibu yang harus merawat anak-anak tetap dia kerjakan tanpa adanya rasa

keterpakasaan. Adanya seorang ibu seperti Ainun yang masih peduli dengan anak- ankanya

meskipun sibuk dengan pekerjaannya, menjadikan keluarga Habibie menjadi tempat yang

nyaman bagi perkembangan anak, karena keluarga masih diliputi oleh kasih sayang dari

orang tua. Pentingnya keluarga bagi seorang anak adalah keluarga menjadi tempat yang

memberikan pengalaman interaksi dan menentukan pola tingkah laku anak terhadap orang

lain dalam masyarakat (Solihin, 2004), sehingga pada keluarga yang baik, anak mempunyai

kecenderungan untuk berperilaku baik  juga. Keluarga memberi pengaruh besar dalam

membentuk perilaku serta membentuk sifat seorang anak.

Level Representasi

Gambar 10. Ainun saat mengabarkan anaknya yang sakit

Pada gambar 10, merupakan ekspresi ketika Ainun menghubungi Habibie dan

menceritakan bahwa anak mereka sedang sakit. Kamera mengambil gambar Ainun dengan

menggunakan jenis Shot yang berupa close- up dan menekankan bagian mulut, hal tersebut

karena bagian mulut merupakan bagian yang paling menonjol, yang sering dimunculkan

bergerak. Hal ini menunjukkan apa yang diungkapkan oleh Ainun pada adegan tersebut

merupakan sesuatu yang penting, oleh karena itu penggunakan kamera harus memunculkan

bagian wajah terutama bagian mulut.

Gambar 11. Ainun ketika membersihkan luka Habibie
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Pada gambar diatas,  menceritakan ketika Ainun mencuci kaki Habibie yang terluka

karena berjalan kaki dari tempat kerjanya menuju rumah. Pada scene tersebut, pengambilan

wajah Ainun tetap dilakukan secara close- up untuk menonjolkan ekspresi yang ditampilkan

dalam adegan tersebut. Teknik close- up pada adegan ini berusaha menonjolkan ekspresi

Ainun ketika sedih, yang ditampak pada matanya yang berkaca-kaca. Ainun merasa sedih

karena dia merasa hanya bisa membebani orang yang dia cintai karena kehadirannya.

Gambar 12. Ainun sedang membersihkan luka Habibie

Penggunaan angle yang berupa eye level shot nampak pada scene saat Ainun merawat

kaki Habibie yang terluka. Pada scene tersebut nampak secara jelas hal yang dilakukan Ainun

saat itu. Penggunaan eye level shot untuk menampilkan adegan-adegan yang ada dalam film,

sehingga cerita dalam film dapat dimengerti oleh penonton. Dalam scene diatas, Habibie

ditampilkan duduk di kursi dan Ainun berada di bawahnya. Posisi Habibie dan Ainun ini

menggambarkan bahwa suami berada diatas istri. Laki- laki mendapat kehormatan yang lebih

tinggi dibandingkan oleh perempuan, perempuan masih ditampilkan menjadi golongan yang

harus tunduk pada laki- laki. Begitu juga seorang istri yang harus selalu menghormati dan

tunduk pada perintah suami.

Selain menggunakan eye level shot, tokoh Ainun juga dimunculkan lewat angle lain,

salah satunya adalah melalui high angle. Giannetti dalam buku ‘Understanding Movies’

mengungkapkan bahwa penggunaan high angle cenderung membuat seseorang tampak tak

berdaya, dan terjebak.

Gambar 13. Ainun sedang terbaring karena sakit

Penggunaan high angle nampak pada adegan Ainun yang sedang berbicara kepada Habibie

pada saat Ainun tengah dirawat dirumah sakit karena penyakit kanker ovarium yang

dideritanya. Posisi Ainun digambarkan seakan tidak berdaya melawan penyakit yang
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dideritanya tersebut. Sosok Ainun digambarkan seakan tidak kuat untuk bertahan hidup dan

hanya bisa pasrah terhadap nasib yang menimpanya tersebut. Penggunaan high angle pada

scene ini membuat sosok Ainun yang biasanya kuat bertahan dalam menjalani setiap masalah

yang dihadapainya, menjadi seseorang yang hanya pasrah dan tak kuasa dalam menjalani

hidupnya.

Level Ideologi

Pada penggambaran tokoh Ainun dalam film Habibie & Ainun yang telah dilakukan

oleh peneliti dalam level realitas dan juga representasi, nampak beberapa ideologi yang

dominan nampak pada sosok Ainun ini. ideologi tersebut adalah ideologi gender, yang berupa

ideologi patrairki dan juga feminis. Ideologi tersebut nampak pada kostum, gesture, dan suara

yang ada pada sosok Ainun sebagai tokoh utama dalam film Habibie & Ainun. Dalam film

Habibie & Ainun, sosok Ainun digambarkan merupakan istri yang taat pada suaminya, dan

juga tidak mau menjadi beban orang- orang yang dia sayangi, terutama Habibie sebagai

suaminya. Dalam penggambarannya sebagai seorang istri, awalnya Ainun merupakan

seseoang yang sangat identik dengan wilayah domestiknya, sehingga Ainun sangat sering

ditampilkan berada di dalam rumah dan sedang mengerjakan pekerjaan rumah yang

umumnya dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, seperti mengurus rumah dan memasak.

Sosok Ainun pada awal dia menikah digambarkan sebagai seorang istri yang memegang

budaya patriarki yang telah berkembang dalam lingkungannya. Hal tersebut ditunjukkan oleh

sosok Ainun yang sangat jarang ditunjukkan keluar rumah dan sangat menurut pada

perkataan suaminya, sosok Ainun digamabarkan tidak punya kekuatan dan daya dalam

meraih kebebasan untuk ikut berperan dalam ranah publik seperti suaminya.

Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif tentang

representasi istri dalam film Habibie & Ainun yang berfokus pada karakter Ainun. Dari hasil

analisis peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa sosok istri dalam film Habibie & Ainun

di representasikan sebagai perempuan yang masih menganut budaya patriarki. Tokoh Ainun

digambarkan sebagai seorang istri yang dianggap ideal dalam budaya patriarki, dimana

seorang perempuan harus tetap berurusan dengan ranah domestik walaupun status sosial dan

ekonomi mereka tinggi.
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