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BAB IV 

ANALISIS FOCALIZATION DAN SCHEMATA 

(Analisis Fokalisasi dan Skemata Pada Film The Incredibles 2) 

 

Bab ini akan membahas bagaimana film The Incredibles 2 menggambarkan tokoh  

Helen atau Elastigirl dalam perbedaan stilistik gender (Stylistic Gender Difference) 

dengan menganalisis karakter pada tingkat dialog. Selain itu, di bab ini juga akan 

dibahas kekuasaan perempuan yang direpresentasikan oleh film The Incredibles 2 

berdasarkan perbedaan dan identitas yang dibahas sebelumnya. Analisis fokalisasi 

(focalization) akan digunakan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang Helen 

atau Elastigirl dalam narasi, dan analisis skemata (schemata) akan digunakan untuk 

mengetahui bagaimana analisis-analisis sebelumnya dapat membangun 

representasi kekuasaan perempuan dalam film. 

 

4.1 ANALISIS FOKALISASI DALAM FILM THE INCREDIBLES 2 

Fokalisasi digunakan untuk mengetahui dari sudut pandang mana cerita 

digambarkan, bagaimana karakter melihat karakter lain, serta penilaian atas 

karakter dan kejadian. Dengan analisis fokalisasi, akan diketahui bagaimana Helen 

atau Elastigirl berinteraksi dengan karakter lain, baik dengan sesama jenis kelamin 

maupun berlawanan jenis kelamin. Dengan mengamati dialog dan musik, akan 

dapat dilihat bagaimana pandangan Helen dibentuk dalam film terhadap karakter 

lain dan peristiwa di sekitarnya.  
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4.1.1 Analisis Fokalisasi Perempuan 

Perbedaan stilistik gender menjelaskan bahwa ada perbedaan gaya berkomunikasi 

pada gender yang berbeda. Analisis ini digunakan untuk melihat gaya 

berkomunikasi Helen yang nantinya dapat dikategorikan sebagai “kooperatif” atau 

“kompetitif” berdasarkan bagaimana ia berinteraksi dalam interaksi same-sex dan 

campuran. Gaya “kooperatif” merupakan gaya yang cenderung feminin dimana 

perempuan menggunakan kemampuan berbicara untuk membentuk hubungan, 

mengkritisi dengan cara yang dapat diterima, dan menginterpretasikan pembicaraan 

orang lain secara akurat untuk membuat grup tetap utuh. Gaya “kompetitif” di sisi 

lain, menunjukkan laki-laki menggunakan kemampuan berbicara untuk 

menentukan posisi mereka, menarik dan menjaga perhatian pendengar, dan 

menegaskan diri mereka sendiri ketika yang lain sedang berbicara (Krolokke dan 

Sorensen, 2006:93). Berdasarkan analisis karakter sebelumnya, telah diketahui 

bagaimana sifat dan perilaku Helen digambarkan berdasarkan posisi dan peran yang 

berbeda. Pada pembahasan ini, akan dibahas bagaimana dialog dalam film, serta 

elemen audio seperti musik dan intonasi suara memberikan informasi mengenai 

sudut pandang dan penilaian karakter mengenai kejadian dalam film melalui 

perspektif Helen.   
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4.1.1.1 Same-sex interraction 

Salah satu ketertarikan utama dari pengamat komunikasi feminis adalah untuk 

mendokumentasikan komunitas pembicaraan gender dan berbicara dalam grup 

same-sex, dan untuk mengeksplorasi thesis mengenai stilistik ganda di bawah 

ketentuan tersebut (Krolokke dan Sorensen, 2006:95). Dalam interaksi sesama jenis 

kelamin (perempuan-perempuan), Tokoh yang mempunyai porsi dialog yang 

signifikan dengan Helen adalah Evelyn Deavor dan  Ibu Duta Besar Henrietta 

Selick. Same-sex interaction yang terjadi dalam film The Incredibles 2 antara Helen 

dan tokoh lain tidak banyak ditampilkan, namun juga mempunyai peranan penting 

dalam susunan cerita. Analisis pada same-sex interaction ini akan menunjukkan 

bagaimana Helen sebagai tokoh utama film berkomunikasi dan bereaksi pada 

interaksi sesama tokoh perempuan. 

 

1.  Evelyn Deavor 

Evelyn merupakan tokoh antagonis utama dalam film. Ia memerankan peran 

sebagai adik dari Winston Deavor sekaligus orang kepercayaannya dalam bidang 

desain dan teknologi. Dalam The Incredibles 2, Helen dan Evelyn mempunyai 

kedekatan seperti teman dekat. Kedekatan ini yang membuat bagaimana mereka 

berkomunikasi jauh lebih terbuka. Helen cenderung mempunyai gaya berinteraksi 

yang kompetitif ketika berbicara dengan Evelyn. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana 

ia  mencoba untuk mengkomunikasikan idenya dan juga sudut pandangnya dalam 

melihat kehidupan. Dalam adegan dimana Helen berdiskusi dengan Evelyn usai 

pertemuan dengan pahlawan super lain. Diskusi tersebut membicarakan bagaimana 
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Helen dan Evelyn memandang laki-laki yang ada di kehidupan mereka, yaitu Bob 

(suami Helen) dan Winston (kakak Evelyn). 

Gambar 4.1 

Perbincangan Helen yang tidak sepakat akan penilaian Evelyn 

 

 

 Dalam perbincangan tersebut (Gambar 4.1), Helen tanpa ragu membantah 

penilaian Evelyn mengenai dirinya yang dilihat selama ini berada dibawah bayang-

bayang suaminya, Mr. Incredible. Dalam perbincangan tersebut, Helen cenderung 

bersikap skeptis mengenai pernyataan Evelyn karena Helen cenderung tidak 

melihat apa yang ia alami sebelumnya sebagaimana Evelyn. Bergantung pada 

penekanan vocal, penekanan visual, dan campuran pada soundtrack, kalimat yang 

sederhana bisa mempunyai banyak arti (Giannetti, 2001:238). Helen tanpa ragu 

mengutarakan ketidak-setujuannya  ketika dia membantah “aku tak sependapat”. 

Selain itu ketika Helen mengatakan “Oh jadi maksudmu ini semacam “dunia 

pria”?”, ia mengatakannya dengan nada bicara yang skeptis, menunjukkan bahwa 

dirinya tidak sepakat bahwa selama ini dia hidup dalam konstruksi patriarki.  

Evelyn:Sudah lama sejak masa mu menjadi pahlawan super, 

meski saat itu kau jadi semacam bayangan Mr.Incredible 
 

Helen: Aku tak sependapat. 
 

Evelyn: Aku tidak berkata kau tidak besar. Kau memang 

besar dan kau seorang bintang. Sekarang kamu punya 

panggungmu sendiri. Dan orang-orang akan memperhatikan 

mu. 
 

Helen: Oh jadi maksudmu ini semacam “dunia pria”? 
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Gambar 4.2 

Helen dinilai terdengar seperti Winston 

 

 

 Dalam adegan yang sama, Helen juga berinteraksi dengan Evelyn dalam 

posisi yang lebih dominan (Gambar 4.2), dengan menasihati Evelyn tentang apa 

yang harus dilakukannya sebagai perempuan. Seorang aktor dapat menekankan satu 

kata di atas yang lainnya dan hal itu merubah arti kalimat seluruhnya (Giannetti, 

2001:232). Dalam percakapan di atas, Helen memberi penekanan pada kata “buat 

langkah mu!”, dengan penekanan pada tiap katanya. Ini memberikan arti bahwa 

Helen lebih memberikan perintah, ketimbang saran. Helen mengutarakan 

pendapatnya dengan penuh semangat dan ambisi. Ia mencoba untuk meyakinkan 

Evelyn bahwa sebagai wanita, ia tidak perlu berada dibawah bayang-bayang pria 

(kakaknya) dan untuk membuat langkahnya sendiri. 

Reaksi Evelyn sebagai lawan bicaranya adalah ia merasa bahwa Helen 

berkata seperti kakaknya, Winston. Ia melilhat ada kesamaan sifat antara Helen dan 

juga Winston yang ahli dalam memimpin, inisiatif, dan visioner. Dalam dialog 

Helen: Si pemercaya akan mengatakan; buat langkah mu! Tak perlu 

menunggu izin, kau nyatakan dirimu. Menentukan kehendakmu 

sendiri di setiap masa. 
 
Evelyn: Kau terdengar seperti kakakku. 
 
Helen: Apa? 
 
Evelyn: Kau seperti kakakku. 
 
Helen: … dia tidak salah. Ada seni untuk mendapatkan reaksi.. 
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tersebut, Helen juga menyetujui penilaian tersebut bahwa dirinya seperti Winston 

ketika ia berkata “.. dia tidak salah. Ada seni untuk mendapatkan reaksi..”. Ia 

mengatakan kalimat tersebut tanpa memberikan penekanan pada kata manapun, 

sehingga dari sini terdengar bahwa ia tidak mencoba membantah dan 

menanggapinya dengan santai sembari menenggak minuman. Sebagai seni 

jukstaposisi, film juga dapat meluaskan arti dari bahasa dengan mengkontraskan 

pembicaraan dengan gambar bergerak (Giannetti, 2001:236). Jukstaposisi aksi 

helen pada film dan dialog yang ia lontarkan tersebut memberikan arti bahwa Helen 

justru menganggap sindiran Evelyn sebagai pujian. 

 Adegan berikutnya yang menggambarkan interaksi antara Helen dan Evelyn 

adalah ketika Helen telah berhasil ditahan dan dihipnotis oleh Evelyn, lalu akhirnya 

Evelyn mengungkapkan rencana jahatnya. Dalam adegan ini, cara Helen 

berkomunikasi tidak seantusias dan aktif seperti biasanya, karena memang 

posisinya yang sedang ditahan dan tidak menguntungkan. 
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Gambar 4.3 

Perbincangan ketika Evelyn mengkhianati Helen 

 

 

Dalam adegan ini (Gambar 4.3), Helen akhirnya mengetahui bahwa Evelyn 

merupakan penjahat yang sebenarnya di balik Screenslaver. Helen yang tidak 

menduga bahwa dirinya akan dikhianati oleh Evelyn, mempunyai banyak 

pertanyaan mengenai tindakan Evelyn, dan kemudian berusaha untuk meyakinkan 

Evelyn bahwa mereka berdua seharusnya bisa saling mengandalkan satu sama lain. 

Seorang aktor dapat menekankan satu kata di atas yang lainnya dan hal itu merubah 

arti kalimat seluruhnya (Giannetti, 2001:232). Ketika Helen mengatakan “aku 

mengandalkan mu”, ia memberikan penekanan pada kata  “mengandalkan” 

sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa ia mempunyai pandangan yang optimis 

Helen: aku mengandalkan mu.. 
 
Evelyn: Itu sebabnya kau gagal. 
 
Helen: Apa? 
 
Evelyn: mengapa kau mengandalkan ku? Karena aku membuatkan 

kau motor? Karena kakakku hafal lagu tema mu? Kita tak saling 

kenal. 
 
Helen: Tapi kau bisa mengandalkan ku! 
 
Evelyn: Aku memang seharusnya begitu kan? Karena kau mempunyai 

kemampuan aneh dan kostum gemerlap. Kami semua harus 

menggantungkan nyawa di kalian. Itu yang dipercaya ayahku. Saat 

rumah kami dirampok, ibuku ingin sembunyi. Memohon ayahku 

menggunakan ruang rahasia. Tapi ayahku memaksa menelpon teman 

supernya. Ayahku meninggal, tak berguna, bodoh.. Menunggu 

pahlawan super untuk menolongnya. 
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terhadap Evelyn, orang yang baru ia kenal. Tidak seperti biasanya dimana Helen 

mendominasi percakapan, kali ini Evelyn mempunyai porsi dialog yang lebih 

banyak dan menguasai pembicaraan. Intonasi yang digunakan Helen ketika 

berbicara pun juga tidak seantusias dan sekencang sebelumnya ketika dia berdialog 

dengan Evelyn. 

 

2. Duta Besar 

Duta Besar merupakan tokoh pendukung dalam The Incredibles 2, yang bernama 

Henrietta Selick. Dalam film, Helen pertama kali bertemu dengan Ibu Duta Besar 

dalam studio TV, usai perbincangan Dubes Henrietta di talkshow tv tersebut. Helen 

mengagumi Dubes Henrietta sebagai tokoh wanita yang berkuasa dan berjuang 

untuk memberikan keadilan dan melegalkan status superhero. Disisi lain, Dubes 

Henrietta pun juga mengagumi Elastigirl sebagai superhero wanita yang juga baru 

saja berhasil menyelamatkan orang-orang dari kereta yang dibajak oleh 

Screenslaver. Keduanya saling menyapa hangat dan menyemangati ketika pertama 

kali bertemu. 
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Gambar 4.4 

Perbincangan Helen dan Dubes Henrietta saat pertama bertemu. 

 

 

 Dalam perbincangan di atas (Gambar 4.4), Helen (sebagai Elastigirl) dan 

Dubes Henrietta terlihat saling mengagumi satu sama lain. Bagaimana Helen 

berkomunikasi menunjukkan keramahan dan juga mendukung. Helen dapat 

bersikap sedemikian terhadap Henrietta karena ia tahu bahwa ibu duta besar adalah 

tokoh yang berperan penting yang memperjuangkan dan mendukung superhero 

secara politik. Bergantung pada penekanan vocal, penekanan visual, dan campuran 

pada soundtrack, kalimat yang sederhana bisa mempunyai banyak arti (Giannetti, 

2001:238). Ketika Elastigirl mengatakan “sangat berarti bagiku kau mengatakan 

itu.” menandakan bahwa ia menerima pujian Henrietta dan kemudian membalasnya 

dengan “semoga beruntung dengan pidatomu!” sebagai bentuk dukungannya 

Helen: oh, Ibu Duta Besar, Halo! 
 
Dubes: oh, kau Elastigirl! Ini sebabnya aku menjabat tanganmu. Aku 

sangat sedih ketika kau harus bersembunyi. Aku senang kau kembali 

dengan kostum mengkilapmu.  
 
Helen: Sangat berarti bagiku kau mengatakan itu. Semoga beruntung 

dengan pidato mu! 
 
Pengawal: Lewat sini Ibu Duta Besar. 
 
Helen: Bawa kedamaian selamanya! 
 
Dubes: Tentu, saat kau mengalahkan penjahat! 
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terhadap pekerjaannya. Pada adegan tersebut terdapat penggunaan latar musik 

dengan musik jazz yang tenang. Dipadukan dengan nada bicara Helen dan konteks 

kalimat tersebut, percakapan tersebut memberikan kesan yang ramah dan tenang. 

Dialog antara Helen dan duta besar memang singkat dalam film The Incredibles 2, 

namun interaksi keduanya menunjukkan bahwa Helen berkomunikasi dengan cara 

yang kooperatif. 

 

4.1.1.2 Mixed Interaction 

Fokus kedua dari pengamat komunikasi feminis dari teori standpoint adalah 

komunikasi lintas gender (Kroloke dan Sorensen, 2006:98). Interaksi yang 

dilakukan Helen pada tokoh dengan gender yang berbeda (laki-laki) mempunyai 

porsi paling banyak dan penting pada tokoh Bob (suaminya) dan Winston Deavor 

(managernya). Analisis perbincangan Mixed Interaction dilakukan untuk 

mengetahui gaya interaksi yang dilakukan Helen pada tokoh dengan gender yang 

berbeda. Dialog mixed interaction banyak sekali ditemukan dalam film The 

Incredibles 2, karena banyak adegan yang menampilkan diskusi antara Helen 

dengan Bob yang berisi tentang argumen peran gender dan juga keluarga. 

 

1. Bob Parr (Mr.Incredible) 

Bob Parr merupakan suami dari Helen yang mempunyai identitas super 

“Mr.Incredible”. Dalam film The Incredibles 2, interaksi Helen dan Bob 

mempunyai porsi lebih banyak dibanding dengan antara Helen dan tokoh lainnya. 

Helen dan Bob sering sekali berargumen mengenai hal pekerjaan, rumah tangga, 
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dan keluarga yang dilakukan secara tatap muka, maupun melalui telepon. Dalam 

berkomunikasi, Helen menggunakan gaya bicara yang cenderung kompetitif ketika 

berdebat dengan Bob, seperti pada adegan makan malam keluarga di awal film 

dimana mereka berdua berdebat apakah hidup sebagai pahlawan super adalah 

tindakan yang benar, setelah kegagalan mereka untuk menghentikan Underminer. 

Gambar 4.5 

Perdebatan Helen dan Bob saat makan malam 

 

 

 Percakapan pada gambar 4.5 merupakan perdebatan yang terjadi saat makan 

malam keluarga antara Bob dan Helen. Dalam percakapan tersebut, jelas terdapat 

perbedaan sudut pandang mengenai masalah ilegalnya pahlawan super dan 

Dash: Apakah kita melakukan kesalahan? 
 
Helen: ya. 
 
Bob: Tidak. Kita tidak melakukan kesalahan. 
 
Helen: Pahlawan super ilegal. Suka atau tidak, itu hukumnya. 
 
Bob: Hukum seharusnya adil, apa yang kita ajarkan ke anak-anak? 
 
Helen: Menghargai hukum! 
 
Bob: Meskipun hukumnya tak adil?! 
 
Helen: Jika hukum tidak adil, maka ada hukum untuk merubahnnya, 

atau terjadi kekacauan! 
 
Bob: Yang mana kita lakukan itu! 
 
Helen: *Memukul meja 
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tindakan mereka tempo hari. Helen berusaha membuat anak-anaknya mengerti akan 

hukum yang ada dan bersifat realistis, sedangkan Bob berusaha untuk memberikan 

harapan pada anak-anaknya untuk dapat hidup sebagai superhero. Bergantung pada 

penekanan vocal, penekanan visual, dan campuran pada soundtrack, kalimat yang 

sederhana bisa mempunyai banyak arti (Giannetti, 2001:238). Intonasi Helen ketika 

berbicara meninggi seiring dengan memanasnya perdebatan dan mulai memuncak 

dengan teriakkan pada kalimat “menghargai hukum!”. Ekspresi wajah Helen 

menunjukkan kemarahan pada adegan ini.  

Setelah itu Helen melanjutkan dengan “jika hukum tidak adil, maka ada 

hukum untuk merubahnya, atau terjadi kekacauan!”, Helen mengakhiri perdebatan 

dengan memukul meja dengan keras, sehingga menimbulkan keheningan pada 

ruangan. Irama-irama alamiah dari efek suara, dialog, dan musik merupakan 

sesuatu yang sama dengan irama pernafasan. Jika irama-irama ini berhenti, kita 

akan menumbuhkan suatu rasa ketegangan dan suspense yang  hampir-hampir 

bersifat fisik, seakan-akan kita menahan nafas dan tidak sabar untuk bernafas 

kembali (Boggs, 1992:157). Ia melakukan itu untuk menghentikan perdebatan 

dengan memberi efek suspense dan menunjukkan bahwa masalah tersebut harus 

diselesaikan dengan argumennya. Dari sini, dapat dilihat bahwa Helen tidak melihat 

statusnya sebagai istri yang dalam budaya patriarki lebih inferior dan juga Helen 

tidak ingin kalah dalam perdebatan dengan Bob.   
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Gambar 4.6 

Perdebatan Helen dan Bob usai menemui Winston 

 

 

 Adegan berikutnya yang memuat perdebatan antara Bob dan Helen adalah 

saat mereka pulang usai menemui Winston dan mengetahui tawarannya untuk 

membuat superhero legal kembali. Pada percakapan di gambar 4.6, Bob dan Helen 

berdebat apakah Helen harus mengambil tawaran Winston untuk menjadi pahlawan 

super kembali, meskipun sebenarnya ia sadar bahwa hal tersebut tidak baik untuk 

keluarganya secara hukum. Bob berusaha meyakinkan istrinya untuk mengambil 

tawaran tersebut, namun Helen justru merespon sebaliknya. Nada suara Helen 

Bob: Apa maksudmu kau tak tahu? Beberapa jam yang lalu kau bilang 

sudah berakhir. Jadi pahlawan super hanyalah fantasi. Sekarangkau 

dapat kesempatan seumur hidup dan kau tak tahu? 
 
Helen: tak semudah itu bob. aku ingin melindungi anak-anak. 
 
Bob: Begitu juga aku. 
 
Helen: Dari penjara, Bob! 
 
Bob: Dan bagaimana kau melakukan itu? Dengan menolak tawaran 

merubah hukum yang memaksa mereka menyembunyikan jati diri? 
 
Helen: Mereka belum memutuskan ingin jadi apa. Mereka masih 

kecil. 
 
Bob: Anak-anak dengan kekuatan, itu membuat mereka menjadi 

super. Terserah mereka menggunakan itu atau tidak. Ini bisa 

menguntungkan mereka. 
 
 
 



101 
 

mulai meninggi saat menimpali perkataan Bob dengan “dari penjara, Bob!”. 

Bergantung pada penekanan vocal, penekanan visual, dan campuran pada 

soundtrack, kalimat yang sederhana bisa mempunyai banyak arti (Giannetti, 

2001:238). Secara visual, dalam adegan tampak wajah Helen yang penuh 

keseriusan. Dari kalimat tersebut dapat dilihat perbedaan sudut pandang mengenai 

masalah tersebut dan bagaimana Helen tetap berusaha keras untuk 

mempertahankan argumennya dalam perdebatan.  

 

Gambar 4.7 

Percakapan Helen dan Bob di telepon usai Helen bekerja 

 

 

 Pada adegan perbincangan telepon Bob dan Helen (Gambar 4.7), juga 

terdapat perdebatan di antara keduanya. Helen yang baru saja menyelamatkan 

Helen: Sepertinya aku membangunkan mu 
 
Bob: tidak, tidak.. Tadi jack-jack.. 
 
Helen: Dia kecelakaan? Sudah kuduga! Aku pulang sekarang juga! 

Aku tak seharusnya.. 
 
Bob: Tak ada kecelakaan. Tetap disana dan selesaikan misimu. Kau 

tak seharusnya.. Apa? Kau pikir aku tak bisa melakukan ini? 
 
Helen: Tidak, tidak. maaf,  aku salah bicara. Kau perlu aku pulang? 
 
Bob: Tidak, tidak. Aku bisa. Semuanya baik-baik saja. 
 
Helen: Apa yang terjadi dengan Jack-Jack? 
 
Bob: Tak ada, dia sehat sekali. 
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kereta yang dibajak, menelpon Bob yang sedang mengurus anak-anak di rumah. 

Sebagai seni jukstaposisi, film juga dapat meluaskan arti dari bahasa dengan 

mengkontraskan pembicaraan dengan gambar bergerak (Giannetti, 2001:236). 

Dalam perbincangan tersebut, Terdapat keraguan, kekhawatiran, dan kekecewaan 

yang diekspresikan Helen dalam kalimat “Dia kecelakan? Sudah kuduga! Aku 

pulang sekarang juga! Aku tak seharusnya…” yang ia ucapkan sembari lompat dari 

tempat tidur untuk bergegas. Intonasi Helen juga meninggi saat mengucapkan 

kalimat tersebut. Keraguan Helen ini disebabkan karena rasa superiornya terhadap 

Bob yang Helen pikir tidak mampu melakukan pekerjaan rumah tangga lebih baik 

darinya, mengingat selama ini (dilihat juga dari film sebelumnya, The Incredibles) 

Bob berperan sebagai pencari nafkah sedangkan Helen aktif mengurus keperluan 

keluarga. Perdebatan ini juga timbul akibat masing-masing tokoh belum terbiasa 

dengan peran gender yang ditukar.  

 

2. Winston Deavor 

Winston Deavor merupakan karakter pendukung dalam film The Incredibles 2 yang 

berperan sebagai kepala perusahaan telekomunikasi DevTech, yang menawarkan 

kesempatan untuk menjadi pahlawan super kembali kepada Helen. Winston 

merupakan sosok yang optimis, visioner, dan pandai berbicara. Ia mampu untuk 

meyakinkan para superhero untuk bekerja dengannya di bawah visi yang sama; 

mengembalikan citra pahlawan super dan membuatnya legal kembali. Winston juga 

merupakan kakak dari Evelyn. Mereka berdua memimpin perusahaan DevTech 

sebagai warisan dari kedua orang tuanya yang meninggal. Dalam film, Elastigirl 
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mulai berdialog dengan Winston melalui telepon pada adegan di dalam limosin, 

dimana keluarga Parr sedang berangkat menuju rumah baru mereka pemberian 

Winston. 

Gambar 4.8 

Perbincangan Helen dan Winston di telepon 

 

 

 Saat Helen pertama berbincang dengan Winston melalui telepon (Gambar 

4.8), Helen berterima kasih kepada Winston karena telah diberikan tempat tinggal 

untuk keluarganya. Cara Helen berbicara sangat ramah dan sedikit kebingungan. 

Saat ia mengatakan “Tn. Deavor. Ini sangat mengesankan, tapi kau terlalu berbaik 

hati.”, secara tidak langsung Helen memposisikan Winston sebagai subjek, 

sedangkan dirinya (atau keluarganya juga) sebagai objek. Seorang aktor dapat 

menekankan satu kata di atas yang lainnya dan hal itu merubah arti kalimat 

seluruhnya (Giannetti, 2001:232). Helen memberi penekanan pada kata “kau” pada 

Helen: Tn. Deavor, ini sangat mengesankan, tapi kau terlalu berbaik 

hati. 
 
Winston: Tak masalah, hanya ini yang bisa kami lakukan. Kita 

rekanan sekarang! Tak kubiarkan rekanku tinggal di motel. 
 
Helen: Tapi rumah siapa itu? Itu rumah kan? 
 
Winston: itu rumah ku, aku punya beberapa. Aku tidak menggunakan 

yang itu. Tinggallah selama yang kau inginkan. 
 
Helen: Aku tak tau harus mengatakan apa.. 
 
Bob: Bagaimana kalau “terima kasih”? 
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kalimat tersebut dibandingkan subjek “aku”, membuat adegan tersebut berfokus 

pada kebaikan Winston pada keluarga Parr. Selain itu, Helen juga mengatakan “aku 

tak tahu harus mengatakan apa..”menandakan bahwa ia menyerah pada keadaan 

dan menerima pemberian Winston. Dalam adegan ini terdapat penggunaan musik 

latar dengan genre jazz, serta nada yang menyenangkan dan semangat. Musik dan 

efek suara dapat memodifikasi arti dari kata-kata (Giannetti, 2001:237). Hal 

tersebut mendorong emosi rasa bahagia yang dialami Helen dan keluarganya ketika 

mendapatkan tempat tinggal baru. Helen menggunakan gaya berbicara yang 

kooperatif ketika berbicara dengan Winston dalam adegan ini. 

Gambar 4.9 

Helen mengeluh pada Winston mengenai Screenslaver 

 

 

 Helen juga berinteraksi dengan Winston pada adegan dimana mereka 

berdua berbincang usai keberhasilan Elastigirl menyelamatkan duta besar dari 

Winston: Kita akan mengumpulkan para pemimpin dan pahlawan 

super dari seluruh dunia. 
 
Helen: Itu bagus. Aku bahagia. Aku bahagia angkanya meningkat, 

aku bahagia duta besar mendukung pahlawan super, dan aku bahagia 

kau bahagia. 
 
Winston: Aku mendengar kau bahagia, tapi kenapa aku tidak 

merasakannya? 
 
Helen: Karena aku tidak menangkapnya! Screenslaver masih di luar 

sana. Yang aku lakukan hanyalah bermain permainannya dan menang. 

Dia akan ingin lebih. Selama dia masih bisa bermain, dia menang. 
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helikopter yang dibajak. Keberhasilan tersebut membuat Winston sangat senang 

karena hal tersebut berdampak pada menambahnya kepercayaan masyarakat 

terhadap superhero dan memicu gerakan legalisasi pahlawan super di seluruh 

dunia. Namun, Elastigirl yang seharusnya juga ikut senang, justru malah 

menanggapi perkataan Winston dengan nada yang sarkas ketika mengatakan “Itu 

bagus. Aku bahagia. Aku bahagia angkanya meningkat, aku bahagia duta besar 

mendukung pahlawan super, dan aku bahagia kau bahagia.”. Seorang aktor dapat 

menekankan satu kata di atas yang lainnya dan hal itu merubah arti kalimat 

seluruhnya (Giannetti, 2001:232). Hal tersebut menandakan bahwa Helen tidak 

sepakat bahwa keadaan membaik, seperti yang dikatakan Winston, menurutnya 

keadaan justru masih belum aman selama Screenslaver masih belum tertangkap. 

Ketidaksepakatan tersebut Helen lanjutkan dengan menjawab pertanyaan Winston 

dengan nada yang meninggi dan penuh kekecewaan ketika mengatakan “Karena 

aku tidak menangkapnya! Screenslaver masih di luar sana. Yang aku lakukan 

hanyalah bermain permainannya dan menang. Dia akan ingin lebih. Selama dia 

masih bisa bermain, dia menang.”. Dalam dialog, Helen memusatkan dirinya 

sendiri dalam masalah yang dibahas dengan menggunakan kata “aku” untuk 

menjelaskan situasi yang terjadi dan memberi penekanan pada kata 

“menangkapnya”, seolah-olah dirinya adalah kunci utama dalam mengalahkan 

Screenslaver dan apa yang ia lakukan untuk mengejar penjahat tersebut adalah yang 

terpenting. 
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4.1.2 Pembahasan Analisis Fokalisasi 

Analisis Fokalisasi menjelaskan pandangan karakter dalam cerita melalui gaya 

interaksi karakter perempuan terhadap karakter lainnya yang kemudian 

menentukan subyektifitasnya pada cerita dan kejadian di dalamnya. Penggambaran 

Helen dalam The Incredibles 2 menyajikan tokoh dengan karakteristik komunikasi 

yang cenderung dominan, aktif bernegosiasi, serta kompetitif, yang merupakan 

karakteristik komunikasi yang cenderung dimiliki oleh laki-laki. Tokoh film fiksi 

banyak mengungkapkan diri mereka melalui ucapan-ucapannya. Disamping itu 

juga banyak yang diungkapkan dari bagaimana mereka mengungkapkannya 

(Boggs, 1992:54). Dialog Helen dengan tokoh lain menunjukkan khalayak sudut 

pandang superhero dengan nilai-nilai yang menuntut keadilan dan kebaikan, yang 

dipadukan dengan sudut pandang seorang ibu yang  mengayomi keluarganya.  

 Fokalisasi pada interaksi same-sex menunjukkan bahwa Helen mempunyai 

gaya berkomunikasi yang kompetitif dalam berdiskusi. Gaya yang kompetitif 

adalah bagian dari budaya laki-laki yang dibangun atas tantangan, resiko, dan 

kekuasaan dan ini juga terlihat di beragam aktifitas waktu luang laki-laki (Krolokke 

dan Sorensen, 2006:97). Interaksi dengan dua tokoh pendukung lainnya, Evelyn 

dan Dubes Henrietta, menunjukkan bahwa Helen cenderung lebih menguasai 

pembicaraan dengan menyuarakan pendapatnya tanpa ragu dan aktif bernegosiasi 

untuk menyelesaikan sebuah masalah. Helen, di sisi lain, cenderung menggunakan 

kemampuan berinteraksinya untuk mendorong pendapatnya dan menyelesaikan 

masalah dengan mengambil alih situasi, mengingat sebagai Elastigirl ia mempunyai 
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kekuatan yang dapat ia gunakan untuk menolong orang lain, memberikannya 

kekuasaan lebih untuk mendikte dan memberikan perintah.  

 Pada mixed interaction, gaya berkomunikasi Helen cenderung jauh lebih 

kompetitif dibandingkan ketika ia berinteraksi dengan seks yang sama 

(perempuan). Tokoh pendukung yang berinteraksi dengan helen dalam mixed 

interaction adalah Bob dan Winston. Dengan mereka, Helen berdiskusi dengan 

negosiasi yang aktif dan tegas dalam bersuara untuk menentukan posisinya. Di 

ruang publik, wanita cenderung berbicara hanya ketika mereka diminta, ketika 

sesuai, atau ketika ditanya; mereka cenderung tetap menjaga kontribusi yang 

sedikit, sering bertanya opini orang yang lain, dan mengekspresikan dukungan akan 

kontribusi yang lain (Krolokke dan Sorensen, 2006:99). Helen juga tak segan untuk 

meninggikan nada bicaranya dan menggunakan nada bicara yang sarkas ketika ia 

perlukan. Ketika berbicara dengan Bob, Helen menentukan posisinya secara lebih 

superior, dengan bersikap bahwa Bob dan anak-anaknya membutuhkan 

kehadirannya dalam keseharian dan bukan sebaliknya. Terdapat sedikit sekali 

penggunaan gaya bicara yang kooperatif ketika Helen berinteraksi dengan tokoh 

berbeda seks. Hal ini hanya dilakukan Helen ketika pertama kali berbincang dengan 

Winston dan ketika dirinya melakukan kesalahan.  

 The Incredibles 2 secara analisis dialog menggambarkan Helen sebagai 

tokoh dengan sudut pandang perempuan yang berkuasa dengan mengadopsi gaya 

berinteraksi yang lekat pada laki-laki untuk menunjukkan kesetaraannya. 

Karakteristik yang ramah, dan empati melengkapi citra superhero perempuan 

feminis yang menyelesaikan konflik dengan cara maskulin yang kompetitif.  
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4.2 ANALISIS SKEMATA DALAM FILM THE INCREDIBLES 2 

Analisis skemata digunakan untuk menjelaskan representasi kekuasaan perempuan 

yang terbentuk melalui pengkomunikasian makna dalam analisis karakter, 

fragmentasi, dan fokalisasi. Skemata merupakan kerangka paling luas yang terkait 

dengan pola pikir dominan yang berlaku di masyarakat yang ditemukan di dalam 

film The Incredibles 2. Pada analisis ini akan dikaji bagaimana teks menghasilkan 

pola pikir dominan yang terdapat pada wacana identitas dan perbedaan (difference 

and identity) yang digunakan oleh pembuat film untuk  menyampaikan pesan 

tertentu. Peneliti berusaha menemukan representasi kekuasaan perempuan di dalam 

film, yang mana merupakan maskulinitas sebagai identifikasi kekuasaan 

perempuan yang ada dalam karakter Helen atau Elastigirl. 

 

4.2.1 Kekuasaan Perempuan 

Kekuasaan perempuan merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan 

bagaimana karakter perempuan dalam The Incredibles 2 digambarkan tidak hanya 

berkuasa atas dirinya sendiri, namun juga  mempunyai dominasi tertentu terhadap 

karakter lain. Foucault menafsirkan kekuasaan sebagai suatu model strategis 

canggih dalam masyarakat tertentu, yang dibentuk dari kekuasaan‑kekuasaan mikro 

yang terpisah‑pisah (Foucault, 1997:202). Menurutnya, represi, sejak zaman klasik, 

merupakan dasar sesungguhnya yang menghubungkan kekuasaan, pengetahuan, 

dan seksualitas, namun tidak semudah itu untuk membebaskan diri darinya. 

Berdasarkan analisis wacana yang sudah dilakukan dengan pendekatan difference 

and identity dalam teori sudut pandang, film The Incredibles 2 memberikan 
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gambaran kekuasaan perempuan yang berkuasa atas dirinya sendiri dan mempunyai 

pengaruh pada karakter lain. Kekuasaan ini direpresentasikan dalam sosok tokoh 

pahlawan super perempuan yang bersifat maternal, namun juga menerapkan 

kekuasaan tersebut dengan cara maskulin. 

 Karakter Helen diciptakan dengan mengadopsi stereotip ibu rumah tangga. 

Kemudian, Helen dikembangkan menjadi tokoh pahlawan super perempuan yang 

memiliki sifat maternal dan kepedulian yang tinggi, yang merupakan atribut yang 

dicirikan secara tradisional dengan perempuan. Di sisi lain, sifat-sifat tersebut 

dipadukan dengan sifat aktif, protektif, inisiatif, agresif, dan kompetitif - atribut 

yang secara tradisional diasosiasikan dengan laki-laki. Berdasarkan analisis 

fragmentasi, Helen ataupun Elastigirl jarang sekali disoroti bagian tertentu 

tubuhnya dengan ukuran shot close up hingga extreme close up. Fragmentasi pada 

tubuh helen menggambarkan sosok ibu rumah tangga dan istri yang penyayang dan 

penuh empati. Sedangkan pada Elastigirl, Fragmentasi menggambarkan sosok yang 

tangguh, intens, serius, dan gagah. 

 Dengan menggunakan teori sudut pandang (Standpoint Theory) dan analisis 

wacana kritis Sara Mills, peneliti berusaha menemukan sudut pandang yang 

digunakan oleh pembuat film dalam menggambarkan kekuasaan perempuan dalam 

narasi film The Incredibles 2. Pengalaman yang dialami oleh kaum wanita dalam 

teori sudut pandang menunjukkan sudut pandang yang istimewa yang mana dari 

situ wanita menetapkan pandangan ganda  karena secara bersamaan berada di 

dalam dan juga di luar masyarakat “mainstream” (Krolokke dan Sorensen, 

2006:32). Berdasarkan analisis, peneliti menemukan bahwa The Incredibles 2 
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merupakan film dengan penggambaran kekuasaan perempuan yang didasarkan 

pada sudut pandang maskulin. Film ini merupakan hasil dari industri yang dikuasai 

oleh kaum pria, yang juga memiliki sutradara laki-laki (Brad Bird), sehingga 

meskipun menggambarkan perempuan yang berkuasa, berdasarkan pendekatan 

difference and identity karakter protagonis (Helen) digambarkan dengan atribut 

maskulin. 

  

  

4.2.1.1 Perbedaan Di Dalam dan Di Antara Wanita 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan karakter Helen membawa 

khalayak untuk mengidentifikasi diri dengan sosok perempuan feminis yang kuat, 

cerdik, dan asertif.  The Incredibles 2 menghadirkan sosok tersebut dalam bentuk 

pahlawan super perempuan yang dikagumi oleh masyarakat. Film menunjukkan 

Helen sebagai karakter ibu rumah tangga dan istri dengan sifat maternal dan 

suportif dalam porsi yang relatif lebih sedikit. Peran-peran tersebut kemudian 

membentuk sudut pandang tersendiri pada tokoh Helen sebagai superhero 

perempuan yang mengadopsi pola berpikir dan bertindak maskulin. Khalayak 

merasakan perbedaan peran Helen dan Elastigirl melalui teknik kamera, musik, 

palet warna, dan framing tertentu. Teknik sinematik tersebut membantu penonton 

dalam mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam peran Helen dan 

Elastigirl untuk mencari tahu sudut pandang yang disajikan melalui film. Film ini 

menggambarkan bahwa untuk menjadi perempuan yang berdaya harus memiliki 
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karakteristik-karakteristik seperti kuat, cerdik, aktif, dan asertif untuk melengkapi 

sifat-sifat feminin. 

The Incredibles 2 menampilkan Helen dengan sifat yang berbeda pada tiap 

peran yang ia mainkan. Sebagai ibu rumah tangga dan istri, sifat-sifat feminin lebih 

ditonjolkan, sedangkan ketika berperan sebagai pahlawan super, ia didominasi oleh 

sifat-sifat maskulin. Namun dengan lebih besarnya porsi peran pahlawan super 

yang ditampilkan dalam film, Pembacaan karakter Helen tidak menunjukkan 

penggambaran karakter pahlawan super perempuan yang dilengkapi dengan sifat 

maternal dan kasih sayang. Justru melalui analisis karakter, representasi perempuan 

yang tergambar adalah meskipun Elastigirl adalah tokoh yang berdaya dengan 

kekuatan supernya, ia selalu dibawa kembali ke ranah domestik dengan urusan-

urusan mengenai anaknya. 

Pembacaan analisis karakter pada kostum Elastigirl menunjukkan bahwa 

secara penampilan, Elastigirl masih dilekatkan dengan gambaran superhero 

perempuan khas komik Amerika yang menonjolkan bentuk tubuh yang tidak hanya 

fit, namun juga sensual. Penggunaan kostum yang ketat, boots tinggi yang 

menyerupai stocking, dan “celana dalam” di luar kostum memberikan kesan 

keseksian pada penampilan Elastigirl. Hal ini menandakan bahwa secara 

penampilan Elastigirl masih belum bisa lepas dari konstruksi laki-laki mengenai 

pahlawan super perempuan yang bersifat misoginistik. 
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4.2.1.2 Perbedaan Yang Dimediasi 

Analisis pada kode-kode sinematik menunjukkan bahwa penggambaran wanita 

film The Incredibles 2 dapat dilihat sebagai hiburan (entertaiment).  Dalam film 

jarang sekali digunakan ukuran pengambilan gambar dengan jarak yang sangat 

dekat untuk mereduksi bagian tubuh Helen. Namun film masih menyoroti bagian-

bagian tubuh seperti dada, bokong, pinggul, punggung, dan kaki. Terdapat 

fragmentasi yang menunjukkan dualisme dalam melihat tubuh Helen, yaitu 

fragmentasi pada bagian kaki. Pada satu adegan, kaki Helen digambarkan dengan 

jubah mandi yang sedikit terbuka sehingga mengekspos kaki tersebut hingga bagian 

paha ketika ia sedang berdiskusi dengan suami melalui telepon. Hal tersebut 

memberikan kesan sensual pada tubuh Helen. Di adegan lain, Kaki Helen 

digambarkan sedang melawan sengatan listrik yang dilakukan oleh musuhnya, 

Screenslaver, dengan mengenakan kostum pahlawan supernya. Hal ini 

menggambarkan kekuatan dan perlawanan, serta memberikan gambaran bahwa 

kaki Helen mempunyai fungsi untuk melawan secara fisik.  

Penggambaran atribut maskulinitas pada bagian tubuh Helen yang disertai 

dengan sensualitas sebagai atribut pelengkap menunjukkan bahwa citra perempuan 

yang ingin ditonjolkan dalam film adalah perempuan yang tidak hanya cantik dan 

mempunyai tubuh yang bagus, namun juga dapat berdaya dan melawan secara fisik. 

Penggambaran citra perempuan berdaya tersebut adalah keliru, karena pada 

akhirnya perempuan ditarik kembali ke dalam konstruksi femininitas yang 

diciptakan oleh industri yang didominasi laki-laki. Film juga tidak menonjolkan 

atribut feminin pada fragmentasi tubuh helen dengan baik, sehingga citra 
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perempuan jatuh pada sebagai hiburan, dan bukannya menjadi pencerahan pada 

khalayak. 

 

4.2.1.3 Perbedaan Stilistik Gender 

Perbedaan gaya berkomunikasi pada jenis kelamin yang berbeda menunjukkan 

bahwa film The Incredibles 2 menggambarkan Helen sebagai tokoh pemeran utama 

perempuan yang memiliki dominasi terhadap karakter lain dengan gaya 

berinteraksi yang kompetitif. Analisis fokalisasi memungkinkan peneliti untuk 

mengupas dialog yang ada di dalam film untuk menemukan sudut pandang yang 

digunakan dalam menciptakan tokoh utama dalam berinteraksi. Sudut pandang 

yang tergambar dalam karakter Helen menunjukkan bahwa citra perempuan yang 

berdaya adalah melalui cara-cara yang bersifat maskulin. Karakter perempuan 

dalam film mendorong khalayak untuk lepas dari konstruksi budaya patriarki yang 

mendeskripsikan perempuan sebagai pekerja domestik dengan mengkritisi melalui 

cara argumen dan diskusi yang kompetitif, baik dalam same-sex interaction 

maupun mixed interaction. 

 Gaya berinteraksi yang ditampilkan dalam film The Incredibles 2 melalui 

tokoh utama Helen menunjukkan adanya sudut pandang laki-laki dalam 

menggambarkan perempuan berdaya. Penulis naskah dan sutradara film tersebut, 

Brad Bird, adalah laki-laki, sehingga ini dapat menjadi salah satu faktor mengapa 

dialog Helen dengan karakter lain terasa kompetitif dan bersifat maskulin. Industri 

film dan televisi telah bekerja lebih keras untuk menciptakan karakter perempuan 

yang lebih merepresentasikan wanita karir saat ini (dikutip dari The Guardian pada 
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14 juni 2019). Sebagai penulis naskah, Bird berusaha untuk  memberikan gambaran 

wanita karir tersebut, namun ternyata karakter perempuan yang ia gambarkan masih 

belum dapat lepas dari sudut pandang laki-laki. Penggambaran wanita yang tidak 

hanya mempunyai dominasi terhadap karakter lain, namun juga tegas dan asertif 

dalam berinteraksi. 

 

4.3 REFLEKSI TEORITIS 

Subbab ini akan menjelaskan refleksi teoritis terhadap konsep difference and 

identity dalam  teori standpoint. Subbab ini juga akan menjelaskan bagaimana teori 

tersebut memberikan pemahaman bagaimana film The Incredibles 2 

merepresentasikan kekuasaan perempuan. Subbab ini menjelaskan apa yang belum 

bisa dijawab oleh teori tersebut serta mengembangkannya sesuai dengan temuan 

penelitian. 

 

4.3.1 Difference And Identity 

Teori standpoint feminis bergantung pada gagasan bahwa wanita berdasarkan 

posisinya dalam masyarakat mempunyai sudut pandang yang berbeda (dari pria). 

Menurut teori ini, wanita sebagai grup yang termarjinalisasi tidak hanya dipaksa 

untuk mengembangkan sudut pandang mereka sendiri dari posisi yang kurang 

menguntungkan, tapi juga harus mengerti sudut pandang yang lebih berkuasa 

(Krolokke dan Sorensen, 2006:32). Untuk memahami lebih dalam mengenai kajian 

feminis dalam teori standpoint, diperlukan eksplorasi lebih jauh menggunakan 

pendekatan difference and identity yang teridiri dari beberapa diskursus yang 
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digunakan dalam penelitian ini yaitu difference within and among women, mediated 

difference, dan stylistic gender difference. 

 

4.3.1.1 Difference Within And Among Women. 

Kajian dengan pendekatan perbedaan dilakukan untuk mengkritisi perbedaan di 

antara wanita berdasarkan kelas, ras/etnisitas, seksualitas, dan kategori sosial 

signifikan lainnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membagi-bagi dan 

mengkaji karakter tokoh perempuan berdasarkan peran dan posisinya dalam 

masyarakat. Dari sini ditemukan bahwa melalui perbedaan peran yang didiami, 

tokoh perempuan mengembangkan karakter tersendiri yang kemudian juga 

mempengaruhi bagaimana ia bertindak. Tindakannya tersebut, sebagai timbal balik, 

kemudian juga mempengaruhi karakternya. Sebagai contoh, dengan perannya 

sebagai superhero, Helen kerap menggunakan kekerasan dalam melawan 

musuhnya. Tindakan kekerasannya tersebut kemudian menginspirasi warna merah 

pada kostum yang ia kenakan sebagai simbol dari sifat agresif dan aksi kekerasan.  

 

4.3.1.2 Mediated Difference. 

Penggambaran perempuan di dalam film The Incredibles 2 merepresentasikan 

perempuan sebagai superhero yang memiliki sifat maskulin secara dominan yang 

juga dierotiskan dalam kamera. Analisis fragmentasi memberikan alat dalam 

mengkaji teknik kamera seperti pengambilan gambar (shot), sudut pandang, serta 

pergerakan kamera yang digunakan dalam film untuk memberikan visualisasi 

karakter dalam kamera. Pemahaman ini juga dihasilkan dengan membaca narasi 
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dari subjek dan objek. Analisis ini memberikan jawaban atas citra apa yang ingin 

digambarkan pada karakter secara visual. 

 

4.3.1.3 Stylistic Gender Difference. 

Gaya berinteraksi yang ditunjukkan karakter perempuan dalam film menunjukkan 

gaya yang cenderung kompetitif, yang lekat dengan gaya berinteraksi laki-laki. 

Fokalisasi pada tokoh perempuan menunjukkan sudut pandangnya dalam 

memahami kejadian dan memberikan petunjuk bahwa Helen sebagai pusat cerita 

dalam film. Analisis fokalisasi memberikan pemahaman mengenai voice dan vision 

dari Helen, serta dari sudut pandang mana cerita dinarasikan. 

 Berdasarkan penjabaran teori serta hasil deskripsi di atas, Pendekatan 

difference and identity pada teori standpoint dapat menjadi suatu alat dalam 

menganalisis dominasi laki-laki dan status quo patriarki. Para pencetus teori 

standpoint feminis telah cenderung menggaris bawahi kesamaan pada wanita, 

menekankan mereka sebagai posisi yang tersupresi dan juga diistimewakan dalam 

istilah sosial komunikasi dan pengetahuan, bahkan ketika sekaligus menekankan 

bahwa gender hanyalah konstruksi sosial dan konstruksi yang beragam. Kontradiksi 

yang melekat ini telah melemahkan teori standpoint dari sudut pandang akademis 

(Krolokke dan Sorensen, 2006:33). Teori ini menjelaskan sudut pandang 

penggambaran perempuan dalam teks dan kompleksitas dari pengalaman 

perempuan, namun tidak menerangkan lebih lanjut bagaimana pandangan khalayak 

(terutama perempuan) pada teks, kontradiksi yang melekat antara gender sebagai 

konstruksi sosial dan posisi perempuan dalam masyarakat.  
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4.3.4  Kaitan Analisis Wacana Kritis dan difference and Identity Terhadap 

Representasi Kekuasaan Perempuan dalam Film The Incredibles 2. 

Analisis wacana Sara Mills pada film The Incredibles 2 memberikan pemahaman 

identitas dan perbedaan pada teori Standpoint melalui pemikiran wacana yang 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan sudut pandang dalam mencitrakan identitas 

perempuan dalam sebuah teks. Identitas serta perbedaanya menjadi sangat penting 

untuk menentukan dari sudut pandang mana kekuasaan perempuan digambarkan 

dalam film dan mengetahui wacana sebenarnya. Mengkritisi representasi 

kekuasaan menjadi hal yang rumit semenjak karakter perempuan sering 

digambarkan sebagai liyan dalam genre superhero sinema hollywood. Menurut 

Mulvey, Citra yang tersedia dalam film disajikan dalam sosok pahlawan, Namun 

sosok pahlawan tersebut disediakan untuk penonton laki-laki (Gamble: 2006: 78). 

 Analisis wacana Sara Mills digunakan untuk mengkritisi sudut pandang 

dibalik penggambaran tokoh perempuan dalam film. Sudut pandang dalam film 

dapat dijelaskan dengan mengetahui identitas dan perbedaan yang terungkap 

dibalik makna yang coba disampaikan dalam film. Analisis peran dalam karakter 

akan menunjukkan bagaimana karakter utama diposisikan dan memposisikan 

dirinya dalam masyarakat. Dengan membaca kategori sosial yang tokoh mainkan 

dalam film baik yang stabil seperti kelas dan etnisitas hingga yang fleksibel seperti 

gaya hidup dan sifat maka akan ditemukan femininitas sebenarnya dari karakter 

perempuan tersebut. Fragmentasi pada tubuh karakter akan menentukan bagaimana 

perempuan digambarkan dalam film - sebagai pencerahan akan feminisme atau 

hanya sekedar hiburan bagi khalayak. Analisis Fokalisasi pada dialog antara 
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karakter utama dengan karakter lainnya akan menunjukkan perbedaan gaya 

berinteraksi pada jenis kelamin yang berbeda dan dapat dikategorikan sebagai 

kooperatif atau kompetitif. Ukuran tersebut lah yang kemudian dijadikan standar 

untuk menentukan apakah penggambaran perempuan berada di arah sifat-sifat 

maskulin atau feminin. Kemudian dari hasil temuan tersebut dapat dilakukan 

analisis skemata untuk menyimpulkan sudut pandang dibalik penggambaran 

karakter sebagai sudut pandang laki-laki atau perempuan. Analisis skemata 

dilakukan untuk mengetahui wacana dan kebenaran dominan  yang digunakan oleh 

pembuat teks berdasarkan hasil analisis karakter, fragmentasi, dan fokalisasi yang 

dikaitkan dengan konteks historis yang bertanggung jawab terhadap status sosial, 

politik, kebudayaan, situasi sosial, dan gender. 

 Kekuasaan perempuan yang muncul dalam film The Incredibles 2 tidak 

serta merta sesederhana apa yang film coba untuk gambarkan dengan 

memposisikan Helen sebagai karakter utama perempuan. Citra perempuan berdaya 

yang tergambar sebagai pahlawan super wanita, yang juga dalam film dapat 

disetarakan dengan wanita karir didefinisikan secara keliru. Perspektif dominan ini 

cenderung lebih terbiaskan, sejak sebelumnya hal ini digunakan untuk menjaga 

status quo dan mengkaburkan sudut pandang dari yang kurang berkuasa (Krolokke 

dan Sorensen, 2006:32). The Incredibles 2, pertama-tama ditujukan untuk menjadi 

film keluarga yang kebetulan adalah superhero, yang mana hal ini tentu menarik 

tokoh utama perempuan kembali ke dalam genre melodrama dimana perempuan 

cenderung digambarkan dalam peran domestik. Kedua, tokoh utama ditampilkan 

dengan banyak sekali mengadopsi nilai-nilai yang lekat dengan maskulinitas seperti 
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kompetitif, asertif, berani, gagah, dominan, dan menggunakan kemampuannya 

dalam kekerasan. Secara penampilan, tubuh Helen juga dapat dijadikan objek 

kenikmatan visual bagi penonton. Teknik sinematografi, artistik, pembangunan 

karakter, serta dialog membantu dalam mengungkap sifat-sifat tersebut. Dengan 

begitu dapat dilihat bahwa tokoh utama dalam film The Incredibles 2 

mencerminkan pada khalayak sosok perempuan berkuasa yang dibentuk dengan 

sudut pandang laki-laki. 

 The Incredibles 2 merupakan salah satu film dalam industri Hollywood 

yang menampilkan tokoh utama perempuan dan menjadi sarana komersial dalam 

film animasi superhero yang menjadi tren blockbuster saat ini. Film ini dibuat 

untuk menampilkan sisi lain dan pahlawan super dan mengeksplorasi lebih jauh 

genre tersebut sebagai pembeda di tengah ramainya film dengan genre superhero  

saat ini. Kontribusi industri film yang didominasi oleh laki-laki dapat terlihat jelas 

dari bagaimana cerita dan karakter dibentuk dengan sudut pandang laki-laki. Teori 

Standpoint dapat mengkritisi wacana kekuasaan perempuan dalam film yang masih 

belum lepas dari dominasi laki-laki.  

 

4.4 REFLEKSI PRAKTIS 

Film bertema superhero merupakan film yang lekat dengan genre action dan sifat-

sifat maskulin seperti kekerasan, agresif, aksi, dan perlawanan. Menggambarkan 

sosok pahlawan super perempuan yang berdaya dengan sifat-sifat feminin dalam 

film merupakan hal yang tidak mudah. Mulvey (1989) Dalam esainya ‘Visual and 

Other Pleasures’ menjelaskan bahwa cara patriakal, bawah sadar masyarakat, telah 
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menyusun pembentukan film. penggambaran perempuan dalam film merupakan 

sesuatu yang dibentuk oleh budaya patriakal, yang memungkinkan laki-laki untuk 

menghidupkan fantasi dan obsesi mereka dengan memberi kesan laki-laki pada 

gambaran diam seorang perempuan. Menurut Mulvey, citra yang tersedia dalam 

film disajikan dalam sosok pahlawan. Namun sosok pahlawan tersebut disediakan 

untuk penonton laki-laki (Gamble, 2006:80). Disney selaku studio pembuat film 

dapat mempertimbangkan untuk mulai menggambarkan karakter pahlawan 

perempuan yang menyelesaikan masalah dengan cara-cara feminin. 

Film The Incredibles 2 belum bisa lepas dari pengaruh sudut pandang laki-

laki dalam merepresentasikan kekuasaan perempuan. Hal ini menjelaskan bahwa 

meskipun pembuat film, Brad Bird, dan studio Pixar berusaha ataupun tidak dalam 

mengangkat isu feminisme, film masih terjebak dalam dominasi laki-laki. 

Semenjak penelitian ini tidak mengkaji teori auteur, keterkaitan antara Brad Bird 

sebagai sutradara laki-laki dan standpoint laki-laki yang mempengaruhi 

representasi perempuan berkuasa dalam film belum dapat terjawab. 

 

4.5 REFLEKSI SOSIAL 

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa film The Incredibles 2 masih belum 

bisa lepas dari gambaran perempuan yang didominasi sudut pandang laki-laki.  The 

Incredibles 2 tidak dapat mewakili seluruh penonton (terutama perempuan) dalam 

mengidentifikasi diri dengan tokoh film. Mereka yang ingin dapat berdaya tanpa 

perlu mengadopsi sifat-sifat maskulin tentu tidak dapat mengidentifikasi diri 

dengan film. Terdapa struktur sosial dan transformasi yang tercerminkan dalam 
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film-film, termasuk penggambaran keliru yang dibentuk berdasarkan fantasi dan 

ketakutan pembuat film laki-laki. Stereotip yang dihasilkan memperkuat prasangka 

penonton serta merusak persepsi diri untuk membatasi aspirasi perempuan (gamble, 

2006:77). 

Menurut Foucault, banyak orang yang tidak sadar akan perannya masing-masing 

dalam kekuasaan. Ketidaksadaran itu akhirnya menyebabkan berbagai tindakan dan 

sistem yang menindas dan dianggap wajar oleh masyarakat (Foucault, 1997:4). 

Citra perempuan berkuasa yang menggunakan sudut pandang laki-laki bukan hal 

yang baru dalam film action buatan Hollywood. Selama masyarakat tidak lebih 

kritis dalam memahami pesan-pesan feminis dalam film, maka misrepresentasi ini 

akan terus dianggap wajar. 


