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BAB V 

PENUTUP 

 

Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian serta implikasinya dalam tataran 

teoritis, praktis, serta sosial. Kesimpulan akan memberikan jawaban yang akan 

menjelaskan kekuasaan perempuan yang direpresentasikan melalui simbol-simbol 

linguistik dan visual yang ada dalam film The incredibles 2. manfaat dari penelitian 

ini dalam bidang teoritis, praktis, serta sosial akan dijelaskan dalam implikasi 

teoritis. 

 

5.1 SIMPULAN 

Film The Incredibles 2 mengkomunikasikan Helen atau Elastigirl sebagai 

representasi perempuan yang berkuasa dengan sudut pandang laki-laki dan 

penggambaran tersebut  tidak sesuai dengan perspektif feminisme radikal kultural. 

Posisi yang diperankan oleh Helen di dalam film sebagai ibu rumah tangga, istri, 

dan pahlawan super (secara dominan) mempengaruhi sifat-sifatnya dan bagaimana 

ia bertindak. Film juga menunjukkan penggambaran karakter perempuan yang 

memiliki gaya berinteraksi maskulin. Dalam analisis visual, film juga masih belum 

lepas dari pandangan kamera yang cenderung mengobjektifikasi tubuh perempuan. 

Secara keseluruhan, film mencoba menggambarkan karakter superhero perempuan 

dengan segala atribut maskulinnya yang selalu ditarik kembali ke ranah domestik 

karena posisinya yang juga sebagai ibu rumah tangga dan istri. Meskipun The 

Incredibles 2 telah menjadi film yang menampilkan pemeran utama perempuan 
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dalam genre yang didominasi laki-laki, film tersebut masih belum bisa lepas dari 

pengaruh dominasi laki-laki dan institusi patriarki. Dengan melihat nilai-nilai 

feminisme radikal kultural mengenai perempuan yang berkuasa, dapat disimpulkan 

bahwa kekuasaan perempuan yang tergambar dalam The Incredibles 2 adalah 

keliru. 

Representasi kekuasaan perempuan dalam film The Incredibles 2 

menggunakan analisis feminis Sara Mills melalui empat elemen, yaitu konstruksi 

karakter perempuan (karakter), penggambaran bagian tubuh perempuan 

(fragmentation), Perbedaan gaya stilistik (focalization) dan bagaimana ideologi 

dominan yang ada dalam film (schemata). Berdasarkan analisis tersebut, 

kesimpulan penelitian dapat dijabarkan menjadi empat kesimpulan: 

 

Pertama, Film The Incredibles 2 menunjukkan bahwa perbedaan dalam 

identitas yang dimiliki oleh karakter utama mempengaruhi tindakannya dalam 

menyelesaikan masalah. Posisinya sebagai pencari nafkah dengan pekerjaan 

pahlawan super mempengaruhi Helen dengan sifat asertif, protektif, percaya diri, 

inisiatif, aktif, dan dominan ketika berinteraksi dengan karakter lain dan juga 

keluarganya. Karakter juga memiliki sifat maternal yang tidak ia bawa saat 

menjalani perannya sebagai superhero yang jauh lebih dominan dalam film. Secara 

penampilan, kostum pahlawan super yang dikenakan Helen masih belum bisa lepas 

dari gambaran pahlawan super wanita dalam komik populer yang menyoroti fisik 

tubuh karakter secara sensual dengan mengenakan pakaian ketat, sepatu boots yang 

menyerupai stocking, dan penggunaan “celana dalam” di luar kostum. Sehingga 
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memungkinakan penonton untuk menemukan kenikmatan scophophilia pada 

penampilan Helen. Pembentukan karakter Helen mempromosikan lebih banyak 

sifat-sifat maskulin yang dilengkapi dengan sensualitas penampilan, sehingga 

meskipun citra yang disajikan adalah pahlawan, sosok pahlawan tersebut disajikan 

untuk penonton laki-laki. 

 

Kedua, Penggambaran tubuh perempuan dalam film The Incredibles 2 

menunjukkan bahwa meskipun tidak banyak bagian tubuh yang direduksi ke dalam 

pengambilan gambar dengan jarak yang dekat (close up-extreme close up), unsur 

seksualitas masih ditemukan. Fragmentasi pada bagian kaki, pinggul, dan pantat 

memberikan kesan seksi tersebut. Pada bagian wajah, analisis fragmentasi 

menunjukan sifat feminin yang penuh kehangatan dan pengertian pada sosok 

Helen. Namun pada karakter Elastigirl, ekspresi sengit, tangguh, marah, dan serius 

ditunjukkan lebih dominan. Pemotongan pada bagian kaki Elastigirl menunjukkan 

adanya perlawanan dan kekuatan fisik, sehingga memberikan kesan aktif. Citra 

perempuan yang ingin digambarkan adalah perempuan yang tidak hanya memiliki 

tubuh yang fit dan seksi, namun tubuh tersebut juga dapat memberikan perlawanan 

fisik. Sehingga hal ini merepresentasikan perempuan dalam fantasi laki-laki sebagai 

perempuan yang bisa melakukan keduanya; cantik dan berbahaya (femme fatale). 

 

Ketiga, Tokoh utama perempuan dinarasikan melalui sudut pandang laki-

laki. Dalam berdialog, Helen ataupun Elastigirl cenderung menggunakan 

pendekatan yang kompetitif ketika berinteraksi dengan sesama jenis maupun lawan 
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jenis. Subyektifitas Helen juga muncul dalam narasi sebagai agen sosial yang 

mengacu pada tingkat kehendak, ingatan, dan keinginannya sendiri.  Analisis 

fokalisasi pada film The Incredibles 2 memberikan penggambaran subyektifitas 

perempuan yang cenderung maskulin dan heroik. Fokalisasi Helen menunjukkan 

dominasi karakter terhadap karakter lainnya. Sifat kompetitif yang Helen gunakan 

pada saat interaksi membuatnya mempunyai kuasa atas dirinya sendiri dan juga 

karakter lain. Hal ini lah yang menjadikan narasi film The Incredibles 2 terjebak 

dalam dominasi laki-laki. 

 

Keempat, Adanya pengaruh dari standpoint laki-laki pada penggambaran 

perempuan yang berkuasa dapat dibuktikan dalam film. Subyektifitas Helen atau 

Elastigirl digambarkan sebagai perempuan yang maskulin dan heroik dalam narasi, 

yang dapat dilihat dari perbedaan gaya stilistik Helen yang kompetitif. 

Penggambaran tokoh perempuan melalui pemotongan-pemotongan bagian tubuh 

juga menunjukkan penggambaran yang sensual dengan mempunyai fungsi 

perlawanan. Sehingga, memungkinkan untuk memberikan fantasi kepada khalayak 

laki-laki mengenai sosok perempuan yang cantik dan juga berbahaya. Selain itu, 

pembentukan karakter Helen dan Elastigirl mempromosikan lebih banyak sifat-sifat 

maskulin dengan penampilan kostum yang menambahkan kesan sensualitas. 

Sehingga meskipun citra yang disajikan adalah pahlawan, namun sosok pahlawan 

tersebut disajikan untuk penonton laki-laki. Analisis tersebut membuktikan bahwa 

masih ada pengaruh dari standpoint laki-laki pada penggambaran perempuan 
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berdaya dalam film yang muncul dari sutradara laki-laki dan dominasi laki-laki 

pada industri film Hollywood.  

Film The Incredibles 2 mengkomunikasikan kepada khalayak untuk 

mengadopsi nilai-nilai maskulin agar dapat berdaya (perempuan).  Feminisme 

Radikal Kultural beranggapan bahwa lebih baik bagi perempuan untuk menjadi 

lebih perempuan/feminin daripada menjadi laki-laki/maskulin. Kurangnya 

penggambaran sifat-sifat feminin pada karakter perempuan yang berkuasa 

membuat film ini terjebak di dalam ranah dominasi laki-laki. Film ini menjadi bukti 

bahwa dengan memberikan pemeran utama perempuan dalam genre film yang lekat 

dengan laki-laki (superhero, action) tidak serta merta menjadikan film tersebut 

sebagai media yang menawarkan pemberdayaan perempuan. Dengan mengkaji 

wacana yang lebih besar, dapat ditemukan bahwa The Incredibles 2 masih belum 

bisa bebas dari konstruksi patriarki dan dominasi laki-laki. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan penelitian, penulis menjelaskan beberapa saran  dalam bidang teoritis, 

praktis, serta sosial. 

 

5.2.1 Saran Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya kajian standpoint dalam konteks 

kekuasaan perempuan yang dicitrakan oleh film-film dengan pemeran utama 

perempuan. Kajian penelitian ini berikutnya dapat digunakan untuk akademisi 

sebagai pembanding dalam meneliti representasi perempuan dalam teks. Hal ini 
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menjadi penting untuk mengetahui wacana sebenarnya di balik film yang kemudian 

dapat menciptakan sistem atau wacana baru mengenai pemberdayaan perempuan 

dalam industri film Hollywood. Untuk penelitian berikutnya dalam memahami 

representasi kekuasaan perempuan, peneliti menyarankan untuk juga mengkaji 

dampak konsumsi teks pada khalayak dan bagaimana kekuasaan perempuan dalam 

pandangan khalayak (terutama perempuan). 

 

5.2.2 Saran Praktis 

Khalayak sebagai penonton maupun pembuat film kedepannya dapat lebih 

memahami feminisme dalam film, terutama dalam film yang diperankan oleh tokoh 

utama perempuan. Penelitian ini dapat memberikan referensi bagi khalayak untuk 

mengidentifikasi sudut pandang yang muncul pada subyektifitas yang terdapat 

dalam film. Pemahaman akan sudut pandang dan representasi perempuan menjadi 

penting untuk mengetahui wacana feminisme yang muncul dalam film dan 

menghindari misrepresentasi perempuan dalam pembuatan film. 

 

5.2.3 Saran Sosial 

Peneliti menyarankan masyarakat untuk lebih kritis tidak hanya dalam memahami 

pesan-pesan feminisme dalam Film, namun juga bagaimana mengidentifikasi diri 

dengan konsep kekuasaan yang tertuang dalam film. Penelitian ini dapat 

menawarkan jawaban atas pertanyaan mengenai apakah perempuan harus menjadi 

lebih seperti laki-laki untuk menjadi setara dan berkuasa. Dengan memahami 

bahwa gender adalah fenomena kontekstual dan dapat diubah yang juga membagi-
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bagi wanita, maka akan ditemukan bahwa kekuasaan yang terbangun berdasarkan 

gender tertentu hanyalah sebuah konstruksi budaya. Masyarakat dapat 

menggunakan penelitian ini sebagai panduan untuk lebih cermat dan kritis dalam 

memahami pesan dalam film, sehingga pemahaman tersebut dapat berfungsi 

sebagai pembelajaran dan refleksi diri masyarakat. 

 


