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BAB III 

ANALISIS CHARACTER DAN FRAGMENTATION 

(Analisis Karakter dan Fragmentasi dalam Film The Handmaiden) 

 

3.1. ANALISIS KARAKTER DALAM FILM THE HANDMAIDEN 

Analisis karakter digunakan untuk menilai sebuah karakter atau peran 

dalam film melalui gambaran fisik dan kemampuan tokoh yang ditampilkan. 

Karakter merupakan kumpulan kata-kata atau gambar di mana pembaca teks 

belajar bagaimana mengkonstruksi kata-kata dan gambar tersebut menjadi 

pesan ideologis (Mills, 2005: 123). Pada bab ini akan dibahas mengenai 

perkembangan karakter utama perempuan dalam film The Handmaiden, yaitu 

Hideko dan Sookhee. Perkembangan karakter yang dimaksud di sini adalah 

perkembangan mereka sebagai perempuan lesbian dan saling jatuh cinta satu 

sama lain. 

3.1.1. Analisis Karakter Hideko 

Hideko merupakan seorang bangsawan Jepang yang tinggal di Korea 

Selatan bersama pamannya selama masa pendudukan Jepang di Korea Selatan. 

Ia dikurung oleh pamannya di rumah dan tidak diperbolehkan keluar sama 

sekali. Di dalam rumah ia belajar membaca buku erotis milik pamannya untuk 

dipertontonkan kepada kolega-kolega pamannya. Hideko memiliki tugas untuk 

menghibur kolega-kolega pamannya dengan membaca buku erotis dan 

beberapa kali mempraktikkan apa yang ada di dalam buku dengan boneka kayu. 
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Posisi sebagai pembaca buku erotis ini sudah turun-temurun. Sebelum Hideko, 

bibinya yang menjadi penghibur kolega-kolega pamannya. Sebelum akhirnya, 

sang bibi bunuh diri karena tekanan dari pamannya sebagai pembaca buku 

erotis. 

Hideko memiliki pembantu pribadi bernama Sookhee. Hideko pada 

awalnya berencana untuk menjadikan Sookhee sebagai penggantinya di rumah 

sakit jiwa, sedangkan ia kabur dari pamannya dengan menggunakan identitas 

Sookhee. Akan tetapi, ia jatuh cinta kepada Sookhee dan melakukan hubungan 

seksual dengannya. Adegan seksual antara Hideko dan Sookhee pun 

ditampilkan secara eksplisit dalam film. Tubuh Hideko dan Sookhee dapat 

dilihat secara menyeluruh dalam adegan ini.  

3.1.1.1.Gambaran Karakter Fisik Hideko 

3.1.1.1.1. Wajah/ Make Up Hideko 

 

                    3.1. Make Up Hideko saat Membaca Erotica 

Gambar 3.1 merupakan wajah Hideko saat ia melakukan pembacaan 

buku erotis untuk kolega-kolega pamannya. Hideko selalu memakai make 

up dalam film, terutama saat ia melakukan rutinitasnya sebagai pembaca 
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buku erotis. Karakter Hideko digambarkan sebagai seorang anak 

perempuan yang dipingit yang selalu memerhatikan penampilannya. Ia 

selalu tampil bersih dengan wajah yang dirias. Hideko menggambarkan 

perempuan yang glamour dan berkelas melalui penampilannya. Saat 

Hideko dalam acara pembacaan buku erotis, Hideko juga memakai make 

up tebal dan berbeda dari adegan lainnya ia bahkan menggunakan sanggul 

di kepalanya. Make up tebal dan riasan yang berlebih ini dapat dilihat 

sebagai cara Hideko untuk memberikan kepuasan bagi laki-laki yang 

menontonnya saat membacakan buku erotis. 

Wajah Hideko pun digambarkan sebagai wajah perempuan yang cantik. 

Sookhee memuji kecantikan Hideko ketika mereka pertama kali bertemu. 

Sang penipu, Fujiwara pun memuji kecantikan Hideko yang luar biasa. 

3.1.1.1.2. Fashion Hideko 

 

                             3.2. Fashion Hideko saat Membacakan Erotica 
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                    3.3 Hideko saat Memilih Perhiasan 

 

                          3.4 Pakaian Hideko saat Makan Malam 1 

  

Hideko selalu memakai pakaian tertutup karena pada zaman itu adalah 

lazim untuk perempuan memakai pakian tertutup. Sebagian besar pakaian 

yang dikenakan Hideko adalah pakaian tradisional Jepang, yaitu kimono. 

Namun, dalam beberapa kesempatan ia juga pernah memakai blouse. 

Berbeda dari karakter-karakter perempuan dalam film ini, Hideko selalu 

mengenakan baju yang indah sekaligus perhiasan-perhiasan yang 

menandakan bahwa ia berasal dari keluarga kaya.  
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Tiga gambar di atas memperlihatkan pakaian Hideko saat sedang 

membaca erotica, memilih perhiasan, dan gaun makan malamnya. Saat 

membaca erotica ia menggunakan kimono berwarna terang, yaitu merah 

dan putih (Gambar 3.2). Di gambar selanjutnya (Gambar 3.3) adalah adegan 

ketika Hideko sedang memilih perhiasan-perhiasan yang dimilikinya. Ia 

sedang mencoba anting-anting yang terbuat dari spinel. Spinel merupakan 

salah satu jenis perhiasan yang mirip dengan sapphire. Gambar 3.4 adalah 

gaun makan malam Hideko yang tak kalah mewah dari pakaian-pakaiannya 

yang lain. 

Dari ketiga gambar di atas dapat disimpulkan bahwa Hideko adalah 

perempuan yang selalu memakai pakaian mewah dan memakai perhiasan 

di setiap kesempatan. Saat makan malam pun ia memakai gaun yang indah. 

Hal ini juga menunjukkan bahwa Hideko berasal dari keluarga kaya yang 

dapat membeli pakaian-pakaian mewah tersebut. 

3.1.1.2. Gambaran Karakter Tokoh Hideko 

3.1.1.2.1. Tampilan Nama Hideko 

Secara harfiah nama Hideko berarti anak yang cemerlang dalam bahasa 

Jepang. Hideko memang digambarkan sebagai perempuan yang pintar dan 

cerdas. Ia juga menguasai dua bahasa, yaitu Jepang dan Korea. Tidak 

seperti Sookhee yang tidak bisa membaca sama sekali, Hideko dapat 

membaca baik bahasa Korea maupun bahasa Jepang. Hideko juga diajari 

melukis agar mengikuti gaya hidup anak-anak perempuan di Eropa. 
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Keberadaan Hideko dalam cerita ini selalu dikaitkan dengan pamannya. 

Hideko tidak dikenal sebagai dirinya sendiri, melainkan sebagai keponakan 

pamannya yang akan dinikahi pamannya sendiri dan seluruh warisan milik 

Hideko akan menjadi milik pamannya. Selain itu, identitas Hideko yang 

paling menonjol dalam film ini adalah Hideko sebagai pembaca buku erotis. 

Ia menjadi pembaca buku erotis pun adalah sesuai dengan perintah 

pamannya. Sebelumnya pembaca buku erotis dipegang oleh bibinya. Akan 

tetapi, sejak bibinya meninggal karena bunuh diri, posisi itu diwariskan 

kepada Hideko.    

3.1.1.2.2. Kemampuan Hideko  

 

                  

 

 

 

 

3.5 Hideko saat Mempraktikkan Erotica 3.6 Hideko Kecil Dilatih Membaca Erotica 
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Hideko memiliki kemampuan dalam membaca buku erotis. Dalam 

membaca buku erotis, Hideko selalu mendapatkan pujian dan tepuk tangan 

meriah dari penontonnya. Para penonton mengatakan bahwa Hideko dapat 

menyalurkan emosi yang tepat ketika membacakan buku erotis sehingga 

para penonton dapat seolah-olah berada dalam cerita yang dibacakan. Para 

penonton laki-laki ini bisa mendapatkan fantasi seksualnya dengan 

menonton pertunjukan Hideko. Ketika Hideko membacakan cerita seks 

antar perempuan pun mereka juga menyukainya. Terkadang Hideko pun 

mempraktikan apa yang ada di dalam buku dengan menggunakan properti 

dan ia melakukannya dengan sempurna. Gambar 3.5 merupakan adegan 

saat Hideko mempraktikkan salah satu adegan dalam cerita erotis yang 

dibacakannya. Hideko telah dilatih untuk membaca erotica sejak kecil oleh 

pamannya (Gambar 3.6). Hideko dijadikan pembaca buku erotis oleh 

pamannya untuk menghibur kolega-koleganya. 

 

                           3.7 Hideko Menjadi Otak Pelarian 
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Selain itu, Hideko juga merupakan otak dari rencana pelarian dari 

rumah Kouzuki. Dari awal cerita ialah yang membuat rencana dengan 

memanfaatkan Fujiwara. Ia yang mengusulkan rencana untuk mencari 

pembantu yang akan menggantikannya di rumah sakit jiwa. Ia 

memanfaatkan Fujiwara untuk mencarikan pembantu dan akhirnya 

menemukan Sookhee. Meskipun, pada awalnya ia hanya akan 

memanfaatkan Fujiwara dan Sookhee untuk melarikan diri, Hideko jatuh 

cinta pada Sookhee sejak awal pertemuan mereka. Pada akhirnya, ia 

mengaku kepada Sookhee kalau ia mencintainya dan mengajaknya untuk 

merubah rencana. Hideko juga menjadi dalang untuk rencana pelarian 

kedua ini dibantu Sookhee. Tujuan utama mereka adalah melarikan diri dari 

Fujiwara dan Kouzuki 

3.1.1.3. Pembahasan Karakter Hideko 

Dilihat dari bagaimana Hideko berpenampilan dalam film ini, Hideko 

merupakan karakter perempuan yang diinginkan oleh laki-laki karena wajahnya 

yang cantik dan tubuhnya yang sempurna. Wajah cantik dan tubuh sempurna 

itu didukung dengan riasan wajah yang tebal, pakaian mewah, dan perhiasan-

perhiasan yang mahal. Secara fisik dan ketokohan Hideko digambarkan sebagai 

perempuan feminin. Secara ketokohan karakter, Hideko merupakan karakter 

terpenting dalam film ini karena ia merupakan otak atau dalang dari rencana 

pelarian dari rumah pamannya dengan memanfaatkan keahlian Fujiwara. 
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Secara tidak langsung, ia juga menipu pamannya karena pamannya tidak tahu 

kalau orang yang bekerjasama dengannya adalah seorang penipu. 

3.1.2. Analisis Karakter Sookhee 

Sookhee merupakan seorang rakyat biasa yang dibesarkan dalam 

keluarga pencuri. Ibunya yang telah meninggal pun seorang pencuri handal. 

Setelah ibunya meninggal ia tinggal bersama bibinya yang juga seorang pencuri. 

Ia dan bibinya bersama dua asisten lainnya memiliki pekerjaan untuk mencuri 

barang-barang antik untuk kemudian dipalsukan dan dijual. Sookhee memang 

handal dalam pekerjaannya, tapi ia adalah seorang perempuan yang polos dan 

naif.  

Berkat Fujiwara Sookhee dapat menjadi bagian dari rencana Hideko 

dalam melarikan diri dari pamannya. Fujiwara memilih Sookhee karena sifat 

polos dan naifnya. Fujiwara dan Hideko berencana untuk memanfaatkan sifat 

Sookhee ini agar ia merasakan belas kasihan kepada Hideko yang dikurung oleh 

pamannya. Kemudian ia akan dibuang oleh Fujiwara dan Hideko di rumah sakit 

jiwa di Jepang menggantikan posisi Hideko sekaligus menggunakan identitas 

Hideko.  

Alih-alih memanipulasi Sookhee untuk menggantikan posisinya di 

rumah sakit jiwa, Hideko jatuh cinta kepada Sookhee. Begitu juga dengan 

Sookhee. Hideko dan Sookhee pun melakukan hubungan seksual dan 

ditampilkan secara eksplisit dalam film. Setelah hubungan seksual ini, emosi 
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Sookhee semakin meluap-luap. Sikap emosional Sookhee ini menjadi penting 

dalam perubahan karakter Hideko. Sookhee menunjukkan secara jelas bahwa 

ia menentang rencana Fujiwara dan Hideko untuk melakukan pernikahan palsu 

di Jepang. Sookhee merupakan motivasi Hideko untuk merusak perpustakaan 

berisi buku erotis milik pamannya. 

3.1.2.1. Gambaran Karakter Fisik Sookhee 

3.1.2.1.1. Wajah/ Make Up 

 

                     3.8 Wajah Sookhee sebelum Bertemu Hideko 

Berbeda dari Hideko yang selalu menggunakan make up yang glamor, 

Sookhee dari awal sampai akhir film ditampilkan sama sekali tidak 

menggunakan make up. Wajah Sookhee yang polos dari make up ini karena 

ia merupakan seorang pembantu di rumah Hideko sehingga ia tidak 

memerlukan riasan wajah. Karakteristik wajah Sookhee memperlihatkan 

perempuan muda Korea pada umumnya yang tampil tanpa make up. 

Sebelum bekerja di rumah Hideko, Sookhee ditampilkan dengan wajah 

yang kotor dan tidak terawatt seperti yang terdapat pada gambar 3.8.  
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                            3.9 Tampilan Sookhee saat Membantu Hideko 

Namun, setelah bekerja di rumah Hideko Sookhee berubah penampilan. 

Meskipun ia masih ditampilkan tanpa make up sama seperti Hideko, 

Sookhee tampil lebih bersih dibandingkan sebelumnya. Sookhee memang 

tidak tampil semewah Hideko, tetapi setelah bekerja di rumah Hideko ia 

merubah penampilan menjadi lebih bersih dari segi wajah yang dapat dilihat 

pada gambar 3.9. 

3.1.2.1.2. Fashion 

 

                      3.10 Pakaian Kumuh Sookhee 

Dari segi fashion pun Sookhee mengenakan pakaian yang berbeda dari 

Hideko. Jika Hideko selalu mengenakan pakaian mewah, Sookhee hanya 
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memakai hanbok seadanya yang terlihat kumuh, dapat dilihat pada gambar 

3.10. 

 

                             3.11 Tampilan Sookhee dalam Seragam Pembantu 

Setelah bekerja di rumah Hideko, penampilan Sookhee dari segi 

pakaian pun berubah. Sebelumnya, Sookhee memakai pakaian kumuh, 

setelah bekerja untuk Hideko ia memakai seragam pembantu, yaitu hanbok 

hitam putih (Gambar 3.11). Hanbok yang dipakainya pun bukan hanbok 

bagus atau istimewa, melainkan hanbok hitam putih polos yang juga 

merupakan seragam semua pembantu di rumah Hideko. Selain itu, Sookhee 

juga tidak memakai perhiasan sama sekali. 

3.1.2.2.Gambaran Karakter Tokoh Sookhee 

3.1.2.2.1. Tampilan Nama Sookhee 

Nama lengkap Sookhee adalah Nam Sookhee. Ia memiliki dua nama 

dalam film ini. Nama pertamanya adalah nama aslinya yang ia pakai sejak 

kecil. Nama keduanya adalah nama yang diberikan kepala pembantu di 

rumah Hideko, yaitu Tamako. Tamako berarti anak yang berharga dalam 
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bahasa Jepang. Sedangkan untuk nama Nam Sookhee sendiri tidak dapat 

dicari maknanya karena tidak adanya asal-usul karakter hanja (aksara cina 

sebagai dasar pengartian nama) ditampilkan dalam film. 

3.1.2.2.2. Kemampuan Sookhee 

Kemampuan menonjol yang dimiliki Sookhee adalah kemampuannya 

dalam mencuri dan penipuan karena ia dibesarkan dalam keluarga penipu. 

Namun, dalam film ini keberadaan Sookhee menjadi penting karena ialah 

yang menyebabkan Hideko mengubah rencana pelarian dari pamannya. 

Rencana awal Hideko adalah memanfaatkan kepolosan dan kenaifan 

Sookhee untuk dijadikan penggantinya di rumah sakit jiwa di Jepang. Akan 

tetapi, kepolosan dan kenaifan Sookhee inilah yang membuat Hideko jatuh 

cinta dan mengubah rencana. 

Alih-alih Sookhee memotivasi Hideko untuk mengahancurkan 

perpustakaan milik pamannya yang berisi buku-buku erotis. Sookhee 

adalah karakter yang selalu mengutamakan emosi dalam tindakannya. 

Emosinya selalu meluap-luap dalam segala hal. Setelah melakukan 

hubungan seksual dengan Hideko, emosinya semakin meluap-luap. Sikap 

emosional Sookhee ini juga yang mengantarkan ia untuk membatalkan 

rencana Hideko dan Fujiwara.  

Dalam film ini diperlihatkan bahwa Sookhee bisa berbicara dalam 

bahasa Korea dan Jepang. Namun, ia tidak bisa membaca dan menulis sama 

sekali dalam bahasa Jepang maupun bahasa Korea. Hal ini yang 
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menyebabkan Sookhee tidak bisa menyadari rencana sebenarnya dari 

Hideko dan Fujiwara. Hideko dan Fujiwara membicarakan rencana mereka 

melalui surat tertulis yang disampaikan sendiri oleh Sookhee. Sookhee 

tidak dapat menyadarinya karena ia tidak bisa membaca dan menulis.     

3.1.2.3. Pembahasan Karakter Sookhee 

Karakter Sookhee merupakan karakter yang berlawanan dari karakter 

Hideko dilihat dari wajah dan pakaiannya. Jika karakter Hideko mewakili 

karakter perempuan dari kelas atas yang selalu memakai riasan wajah, pakaian 

mewah, dan perhiasan, karakter Sookhee menggambarkan perempuan dari 

kelas bawah yang tidak pernah memakai riasan wajah dan mengenakan pakaian 

sederhana.  Karakter Sookhee di film ini digambarkan tidak memiliki daya tarik 

seksual bagi laki-laki, berbeda dari Hideko. Secara fisik Sookhee lebih 

menunjukkan sisi maskulin dibandingkan Hideko. Meskipun Sookhee awalnya 

hanya dimanfaatkan oleh Hideko, akhirnya Hideko jatuh cinta pada Sookhee 

dan Sookhee lah yang memotivasi Hideko untuk merusak perpustakaan 

pamannya yang berisi buku-buku erotis. Sookhee juga turut andil dalam menipu 

Fujiwara dan Kouzuki. 

3.1.3. Perkembangan Hubungan Hideko-Sookhee 

Dalam subbab ini akan dibahas mengenai perkembangan hubungan 

Hideko dan Sookhee yang berubah dari hubungan majikan dan pembantu 

menjadi hubungan romantis lesbian. 
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3.1.3.1. Pertemuan Pertama Hideko-Sookhee 

Pada pertemuan pertama Sookhee dan Hideko, keduanya belum 

menunjukkan ketertarikan satu sama lain. Mereka hanya menyapa satu sama 

lain dan memperkenalkan diri sebagai majikan dan pembantu. Namun, pada 

saat pertemuan pertama tersebut Sookhee sudah menyadari bahwa Hideko 

adalah perempuan yang cantik sampai membuatnya terkagum-kagum.  

Sookhee datang ke rumah Hideko untuk menipu Hideko agar mau 

menikahi Fujiwara. Sookhee dan Fujiwara bekerjasama menipu Hideko agar 

mau menikah dengan Fujiwara untuk kemudian dibuang ke rumah sakit jiwa di 

Jepang dan diambil kekayaannya. Sookhee bertugas untuk membujuk Hideko 

agar mau menikahi Fujiwara. Sookhee dan Fujiwara sudah sepakat untuk 

membagi keuntungan yang mereka dapatkan dari menipu Hideko. Sookhee 

tidak tahu kalau orang yang akan ditipunya secantik Hideko. Sampai-sampai 

Sookhee berkata, “Sial, kenapa ia (Hideko) can  tik sekali!” 

3.12 Pertemuan Pertama Hideko-Sookhee  
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3.1.3.2. Sookhee Menunjukkan Ketertarikan pada Hideko 

Sookhee mulai menunjukkan ketertarikan kepada Hideko ketika mereka 

berbicara tentang ibu mereka. Ibu Hideko dan Sookhee sama-sama sudah 

meninggal. Hideko mengatakan bahwa ia menyesal ia telah dilahirkan karena 

menyebabkan ibunya meninggal. Sookhee memberikan kata-kata hangat 

kepada Hideko meyakinkan bahwa ibunya pasti menyayanginya. Mulai saat itu, 

Sookhee menaruh simpati kepada Hideko dan menyesal telah datang ke tempat 

ini. Ia menyesal datang ke rumah Hideko karena ia telah jatuh cinta pada 

Hideko, tapi di sisi lain ia juga harus menipu Hideko agar mendapatkan imbalan 

dari Fujiwara. Ia harus menutup-nutupi perasaannya kepada Hideko karena ia 

sedang dalam satu misi menipu Hideko bersama Fujiwara. 

 

 

 

 

 

3.13 Sookhee Mulai Bersimpati pada Hideko 



65 
 

3.1.3.3. Hideko Menunjukkan Ketertarikan pada Sookhee 

 

           3.14 Hideko Menunjukkan Perhatian ke Sookhee 

Sebelum Sookhee menunjukkan ketertarikan pada Sookhee, Hideko 

bahkan sudah menunjukkan perhatiannya pada Sookhee. Di hari pertama 

Hideko dan Sookhee bertemu, Hideko memarahi pembantu-pembantu yang 

mengerjai Sookhee dengan menyembunyikan sepatu Sookhee. Hideko 

menampar wajah pembantu yang telah menyembunyikan sepatu Sookhee dan 

memberikan peringatan kepada pembantu-pembantunya agar tidak mendekati 

Sookhee dan menjahili Sookhee, sekaligus mengancam mereka akan dipecat 

jika ketahuan menjahili Sookhee lagi. Hal ini menunjukkan bahwa dari sejak 

awal cerita, bahkan di hari pertama ia bertemu Sookhee, Hideko sudah memiliki 

ketertarikan kepada Sookhee.  

Namun, Hideko juga harus menutup-nutupi perasaannya kepada 

Sookhee karena ia bekerjasama dengan Fujiwara untuk menipu Sookhee. 

Hideko dan Fujiwara bersekongkol untuk menipu Sookhee, yaitu yang dibuang 

ke rumah sakit jiwa di Jepang bukan lah Hideko, melainkan Sookhee. 
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Kemudian Hideko bertukar identitas dengan Sookhee. Hideko dan Fujiwara 

hanya memanfaatkan Sookhee. 

3.1.3.4. Hideko dan Sookhee Mengakui Perasaan Masing-masing 

 

         3.15 Hideko Marah kepada Sookhee 

Hideko dan Sookhee sama-sama mengakui perasaan masing-masing 

semalam sebelum rencana pelarian mereka. Sookhee masih membujuk Hideko 

agar tetap menikahi Fujiwara walaupun Hideko tidak menyukainya. Hideko 

pun menampar Sookhee dan marah karena Sookhee tidak bisa jujur dengan 

perasaannya. Sookhee pun dengan terpaksa membujuk Hideko agar tetap 

menikahi Fujiwara karena takut jika ketahuan Hideko kalu ia bersekongkol 

dengan Fujiwara untuk menipu Hideko. Sookhee belum tahu kalau sebenarnya 

ialah yang ditipu Hideko dan Fujiwara. 
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Hideko pun mengancam Sookhee kalau ia akan bunuh diri. Akhirnya, 

Sookhee mengaku kalau ia bersekongkol dengan Fujiwara untuk menipu 

Hideko. Hideko pun memberitahu Sookhee bahwa semua ini adalah rencananya. 

Ia mengaku kepada Sookhee bahwa ia awalnya hanya memanfaatkannya, tetapi 

ia jatuh cinta kepada Sookhee. Begitupun dengan Sookhee, Sookhee juga 

mengaku awalnya ia hanya berniat mendapatkan imbalan dari Fujiwara, tapi ia 

juga jatuh cinta kepada Hideko. Akhirnya, mereka bekerjasama untuk menipu 

Fujiwara dan Kouzuki. 

3.1.3.5. Hideko dan Sookhee Bekerjasama Melawan Fujiwara dan Kouzuki 

 

 

3.16 Pengakuan Hideko dan Sookhee 

3.17 Sookhee Merusak Perpustakaan 



68 
 

 

Setelah Hideko dan Sookhee mengetahui perasaan masing-masing, 

mereka menyusun rencana untuk menipu Fujiwara. Hideko dan Sookhee tetap 

menggunakan rencana awal, yaitu berpura-pura menikah dengan Fujiwara dan 

berpura-pura membuang Sookhee ke rumah sakit jiwa di Jepang. Fujiwara tidak 

tahu kalau Hideko dan Sookhee sudah bekerjasama untuk melawannya.  

Sebelum Hideko dan Sookhee kabur, mereka menghancurkan 

perpustakaan berisi buku-buku erotis milik Kouzuki. Sookhee dan Hideko 

merobek-robek buku-buku yang ada dan membuangnya ke kolam. Adegan ini 

(Gambar 3.17) menunjukkan kemarahan Hideko dan Sookhee atas apa yang 

telah dilakukan Kouzuki selama ini, yaitu memaksa Hideko untuk membaca 

erotica demi kepuasan pamannya dan kolega-koleganya.  

3.1.3.6. Hideko dan Sookhe Berhasil Kabur dari Fujiwara dan Kouzuki   

 

Akhirnya, Hideko dan Sookhee berhasil kabur dari Kouzuki dan juga 

pamannya. Mereka kabur dengan menggunakan kapal ke luar negeri. Dalam 

adegan ini Hideko menyamar menjadi laki-laki agar tidak ketahuan oleh 

                  3.18 Hideko dan Sookhe Berhasil Kabur  
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pamannya. Hideko mengenakan pakaian laki-laki, topi, dan memendekkan 

rambut agar terlihat seperti laki-laki. Selain sebagai penyamaran, hal ini juga 

menunjukkan bahwa perempuan yang feminin, dalam hal ini Hideko, dapat 

berpenampilan maskulin juga. 

Selain kabur dari Fujiwara dan Kouzuki, Hideko dan Sookhee juga 

berhasil membuat mereka menderita dengan menghancurkan perpustakaan 

milik Kouzuki dan membuat Fujiwara tertangkap oleh Kouzuki. Perpustakaan 

Kouzuki yang berisi buku-buku erotis merupakan sumber kesenangan Kouzuki 

dan sumber penghasilan juga baginya. Sedangkan Fujiwara yang juga menipu 

Kouzuki tertangkap dan dipotong tangannya oleh Kouzuki. Pada akhirnya 

mereka mati bersama di ruang bawah tanah karena asap rokok yang dihisap 

Fujiwara beracun.  

3.1.4. Pembahasan Perkembangan Hubungan Hideko-Sookhee 

Hideko dan Sookhee berhasil menunjukkan perkembangan hubungan 

mereka dari yang sebelumnya hanya sebatas pembantu dan majikan menjadi 

pasangan perempuan lesbian. Dari awal pertemuan mereka, mereka sudah 

3.19 Fujiwara dan Kouzuki Mati Bersama 
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memiliki ketertarikan satu sama lain, walaupun mereka tahu mereka sama-sama 

perempuan. Mereka menyembunyikan ketertarikan seksual mereka bukan 

karena takut akan normalisasi hubungan heteroseksual pada umumnya, 

melainkan karena alasan untuk keamanan rencana pelarian dari rumah Kouzuki.  

Hubungan romantis lesbian dari Hideko dan Sookhee menunjukkan 

bahwa gender dan seks seseorang tidak menentukan orientasi seksual mereka. 

Hal ini sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Judith Butler (2006: 8) dalam 

teorinya bahwa gender, seks, dan orientasi seksual merupakan hal yang selalu 

berubah-ubah dan tidak statis. Gender yang tidak ajeg dan selalu fluktatif ini 

juga ditunjukkan pada adegan Hideko yang menyamar menjadi laki-laki. 

Meskipun ia digambarkan sebagai perempuan yang feminin ia juga dapat 

berpenampilan maskulin. 

Hideko dan Sookhee adalah perempuan lesbian yang hidup di tengah-

tengah masyarakat heteronormatif. Masyarakat heteronormatif adalah 

masyarakat yang hanya menerima heteroseksualitas sebagai satu-satunya 

identitas seksual (Littlejohn dan Foss, 2009: 138). Meskipun begitu, hal terebut 

tidak menghalangi mereka berdua untuk menjalin hubungan homoseksual. 

Terjalinnya hubungan homoseksual antara Hideko dan Sookhee dari awal 

sampai akhir cerita ini menunjukkan bahwa homoseksualitas, dalam hal ini 

lesbianisme, adalah orientasi seksual yang perlu dinormalisasi juga sama 

seperti heteroseksualitas. Littlejohn dan Foss (2009: 137) menjelaskan bahwa 

adanya teori queer berguna untuk memberikan ruang kepada orientasi seksual 
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lain selain heterosksualitas. Perkembangan hubungan romantis Hideko dan 

Sookhee ini merupakan normalisasi homoseksualitas sebagai salah satu 

orientasi seksual manusia. 

3.2. ANALISIS FRAGMENTASI DALAM FILM THE HANDMAIDEN 

Teknik fragmentasi merupakan teknik memotong tubuh perempuan dalam 

bagian-bagian tertentu untuk dijadikan sumber kepuasan seksual bagi laki-laki. 

Teknik ini memiliki dua efek, yaitu tubuh perempuan menjadi kehilangan 

personanya, diobjektifikasi, direduksi hanya pada bagian-bagian tertentu dan scene 

perempuan tersebut tidak dapat difokalisasikan melalui perspektifnya karena 

karakternya tidak direpresentasikan sebagai satu kesatuan tubuh yang sadar (Mills, 

2005: 133) 

3.2.1. Analisis Fragmentasi pada Scene Seks Hideko dan Sookhee (1) 

3.2.1.1. Kepala dan Wajah Hideko 

 

Fragmentasi gambar pertama menggunakan teknik close up 

memperlihatkan secara detail ekspresi Hideko. Visualisasi tersebut 

3.20 Fragmentasi Wajah dan Kepala Hideko 
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menunjukkan wajah Hideko dengan rambut berantakan yang sedang menikmati 

buah dadanya dicium oleh Sookhee. Ekspresi wajah Hideko yang sedang 

mengerang ini diambil dengan teknik kamera close up dan sudut pandang high 

angle. Ekspresi dan gesture Hideko sangat jelas menunjukkan sedang 

menikmati foreplay yang dilakukan oleh Sookhee. Sudut pandang high angle 

menunjukkan bahwa posisi Hideko berada di bawah penonton. Gambar kedua 

merupakan fragmentasi wajah dan kepala Hideko yang menggunakan teknik 

pengambilan gambar medium shot dan sudut pandang high angle. Hal yang 

perlu diperhatikan juga dalam fragmentasi ini adalah ekspresi dari Hideko. 

Ekspresi Hideko tidak menunjukkan senyuman atau kepuasan, melainkan lebih 

pada mengerang kesakitan.  

3.2.1.2. Paha Hideko 

Pada fragmentasi gambar ini diperlihatkan paha dan betis Hideko yang 

halus dan tidak ditumbuhi rambut-rambut halus. Teknik pengambilan gambar 

yang digunakan adalah close up untuk menangkap detail dari paha dan betis 

Hideko. Sudut pandang kamera yang digunakan adalah high angle. Hal ini 

3.21 Fragmentasi Paha Hideko 
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menandakan posisi penonton lebih tinggi dibandingkan Hideko. Kedudukan 

penonton yang lebih tinggi menyebabkan Hideko hanya menjadi objek pasif 

dari pandangan, bukan pencipta pandangan yang kemudian dapat diidentifikasi 

oleh penonton. 

3.2.1.3. Dada Hideko 

 

3.22 Fragmentasi Dada Hideko 

Fragmentasi gambar ini juga diambil pada adegan hubungan seksual 

Hideko dan Sookhee. Fragmentasi gambar ini menunjukkan payudara Hideko 

dengan jelas. Teknik pengambilan gambar yang digunakan adalah close up 

untuk menangkap detail dari payudara Hideko yang putih dan bersih. Pada 

scene ini digunakan sudut pandang high angle yang menandakan kedudukan 

penonton lebih dominan terhadap Hideko untuk mendapatkan kenikmatan 

seksual dari menatap buah dada Hideko. 
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3.2.1.4. Wajah Sookhee 

 

3.23 Fragmentasi Wajah Sookhee 

Gambar di atas adalah ketika Sookhee akan menjilat vagina milik 

Hideko. Fragmentasi ini menggunakan teknik pengambilan gambar big close 

up, di mana kamera memfokuskan pandangan kepada bagian tertentu dari 

wajah, dalam hal ini adalah mulut Sookhee. Dapat dilihat bahwa mulut dan 

lidah Sookhee yang sedang bersiap untuk menjilat vagina Hideko.  

Teknik pengambilan gambar big close up digunakan untuk menangkap 

detail ekspresi raut wajah yang bernafsu. Selain itu, teknik pengambilan gambar 

ini sering digunakan untuk mengambil detail ekspresi wajah yang tidak 

memerlukan narasi. Sudut pandang low angle menandakan bahwa Sookhee 

berada di posisi dominan terhadap penonton. Visualisasi Sookhee ini 

memperlihatkan wajahnya yang berkeringat karena kelelahan dari aktivitas 

seksual bersama Hideko. Detail mulut dan lidahnya memperlihatkan besarnya 

nafsu dia terhadap vagina Hideko yang berada di depannya. 
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3.2.1.5. Pundak Sookhee 

 

              3.24 Fragmentasi Pundak Sookhee 

Fragmentasi gambar di atas adalah ketika Sookhee mulai melepas 

pakaiannya ketika berhubungan seksual dengan Hideko sehingga 

memperlihatkan pundaknya dari sudut pandang high angle. Teknik 

pengambilan gambar yang digunakan pada fragmentasi ini adalah close up. 

3.2.2. Analisis Fragmentasi pada Scene Hideko dan Sookhee Mandi 

3.2.2.1. Dada Hideko 

 

               3.25 Fragmentasi Dada Hideko 

Fragmentasi ini diambil ketika Sookhee memandikan Hideko. 

Fragmentasi ini diambil dari sudut pandang Sookhee yang sedang memandikan 
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Hideko. Teknik pengambilan gambar yang dipakai adalah close up sehingga 

dapat memperlihatkan detail dari dada Hideko. Sudut pengambilan gambar 

yang digunakan adalah high angle yang menunjukkan bahwa posisi Hideko ada 

di bawah Sookhee. Fragmentasi dada yang pada gambar 3.25 berbeda dari 

fragmentasi dada dari gambar 3.19. Pada gambar 3.19 fragmentasi dada Hideko 

tidak berada pada pencahayaan yang terang, sedangkan fragmentasi pada 

gambar 3.25 mendapatkan teknik pencahayaan yang baik.  

3.2.2.2. Wajah Hideko 

 

            3.26 Wajah Hideko 

Fragmentasi wajah Hideko ini juga terjadi saat ia dimandikan oleh 

Sookhee. Hideko meminta Sookhee untuk membersihkan giginya. Teknik 

pengambilan gambar yang digunakan adalah close up dan sudut pengambilan 

gambar eye level. Sudut pengambilan gambar eye level ini menunjukkan bahwa 

Hideko dan Sookhee berada di posisi yang sama. Teknik pengambilan gambar 

secara close up juga memungkinkan untuk mendapatkan detail wajah Hideko 
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yang menikmati giginya dibersihkan oleh Sookhee. Teknik pencahayaan di 

adegan ini juga terang. 

3.2.2.3. Wajah Sookhee 

 

 

                   3.27 Wajah Sookhee  

Fragmentasi wajah Sookhee ini diambil ketika ia memandikan Hideko. 

Ia sedang membersihkan gigi Hideko. Teknik pengambilan gambar yang 

digunakan adalah close up dengan sudut pengambilan gambar low angle. 

Teknik pengambilan gambar secara close up memungkinkan untuk menangkap 

detail ekspresi wajah Sookhee. Berbeda dari fragmentasi wajah pada gambar 

3.20 yang menunjukkan nafsu Sookhee akan tubuh Hideko. Pada gambar 3.27 

ekspresi wajah yang ditunjukkan Sookhee lebih kepada ekspresi tenang dan 

tanpa nafsu. Teknik pencahayaan yang digunakan di sini juga cerah. 
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3.2.2.4. Pundak Sookhee 

 

         3.28 Fragmentasi Pundak Sookhee 

Fragmentasi pundak ini diambil ketika Sookhee yang akan ikut mandi 

dengan Hideko. Teknik pengambilan gambar yang digunakan adalah medium 

close up dengan sudut pengambilan gambar low angle. Teknik pengambilan 

gambar medium close up tidak memungkinkan untuk menangkap objek secara 

detail seperti close up. Sedangkan sudut pengambilan gambar low angle 

menandakan penonton ada di bawah Sookhee. Berbeda dari fragmentasi 

pundak Sookhee pada gambar 3.21 yang minim pencahayaan, fragmentasi pada 

gambar 3.28 menggunakan teknik pencahayaan yang lebih terang.  
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3.2.3. Analisis Fragmentasi pada Scene Hideko dan Sookhe Melepas Baju 

3.2.3.1. Pundak Hideko 

 

        3.29 Fragmentasi Pundak Hideko 

Fragmentasi pundak Hideko ini diambil ketika Hideko dan Sookhee 

saling melepaskan baju. Teknik pengambilan gambar yang digunakan adalah 

close up dengan sudut pengambilan gambar eye level. Teknik pengambilan 

gambar close up memungkinkan untuk menangkap detail dari objek dan sudut 

pengambilan gambar eye level menandakan bahwa subjek yang melihat dan 

objek yang dilihat adalah sejajar. Teknik pencahayaan pada adegan ini cerah.  

3.2.3.2. Pundak Sookhee 

 

    3.30 Fragmentasi Pundak Sookhee 
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Fragmentasi pundak Sookhee ini diambil ketika Hideko dan Sookhee 

saling melepaskan baju. Teknik pengambilan gambar yang digunakan adalah 

close up dengan sudut pengambilan gambar eye level. Teknik pengambilan 

gambar close up memungkinkan untuk menangkap detail dari objek dan sudut 

pengambilan gambar eye level menandakan bahwa subjek yang melihat dan 

objek yang dilihat adalah sejajar. Teknik pencahayaan pada adegan ini cerah.  

3.2.3.3. Tubuh Hideko dan Sookhee 

 

             3.31 Fragmentasi Tubuh Hideko dan Sookhee 

Fragmentasi ini diambil ketika Hideko dan Sookhee sama-sama telah 

selesai melepaskan baju mereka. Teknik pengambilan gambar yang digunakan 

adalah long shoot dengan sudut pengambilan gambar eye level. Teknik 

pengambilan gambar long shoot berguna untuk menampilkan karakter secara 

lengkap. Dapat dilihat pada gambar 3.31, Hideko dan Sookhee yang sama-sama 

menutupi dada mereka. Sudut pengambilan gambar eye level menunjukkan 

kalau posisi mereka sejajar dengan penonton. Teknik pencahayaan pada adegan 

ini cerah. 
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3.2.4. Analisis Fragmentasi pada Scene Pembacaan Erotica 

3.2.4.1. Pantat Hideko 

 

                          3.32 Fragmentasi Pantat Hideko 

Gambar ini merupakan fragmentasi dari tubuh Hideko, yaitu pantatnya 

ketika kolega-kolega pamannya dipersilahkan untuk mencoba menyentuh 

pantat Hideko. Teknik pengambilan gambar yang digunakan adalah close up, 

sedangkan sudut pandang kamera yang digunakan adalah high angle, di mana 

penonton berada di posisi dominan dibandingkan Hideko. Dari fragmentasi ini 

didapatkan visualisasi pantat Hideko yang putih dan dipenuhi luka-luka bekas 

cambukan dari kolega-kolega pamannya. Kolega-kolega pamannya 

mendapatkan kenikmatan seksual dari melihat, menyentuh, sekaligus 

memberikan cambukan pada pantat Hideko. Teknik pencahayaan pada adegan 

ini cerah. 
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3.2.5. Analisis Fragmentasi pada Scene Seks Hideko dan Fujiwara 

3.2.5.1. Tubuh Hideko 

Fragmentasi tubuh Hideko ini diambil ketika Hideko memanfaatkan 

tubuhnya untuk menipu Fujiwara. Hideko berpura-pura mengajak Fujiwara 

untuk berhubungan seksual, padahal itu hanya trik Hideko agar bisa membuat 

Fujiwara minum racun yang sudah ia siapkan. Setelah Fujiwara tertidur karena 

racun terebut Hideko memanggil bawahan pamannya untuk menangkap 

Fujiwara. Teknik pengambilan gambar yang digunakan adalah medium shoot 

dengan sudut pengambilan gambar eye level. sudut pengambilan gambar eye 

level menunjukkan bahwa Hideko dan penonton pada posisi yang sejajar. Dapat 

dilihat pada gambar 3.33 wajah Hideko yang kesakitan dan tidak menikmati 

hubungan seksual dengan Fujiwara meskipun itu hanya pura-pura dan tidak 

sampai Fujiwara memasukkan penisnya ke vagina Hideko. 

3.33 Fragmentasi Tubuh Hideko 
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3.2.6. Analisis Fragmentasi pada Scene Hideko Masturbasi 

Pada adegan Hideko bermasturbasi ini tidak ditemukan fragmentasi 

tubuh Hideko karena Hideko menutupi dirinya dengan selimut ketika 

bermasturbasi. Hideko terpaksa melakukan masturbasi karena ia tidak mau 

melakukan hubungan seksual dengan Fujiwara. Ia bahkan menunjukkan 

ekspresi wajahnya yang marah kepada Fujiwara. Teknik pengambilan gambar 

yang digunakan pada adegan ini adalah medium shoot dengan sudut 

pengambilan gambar eye level. 

3.2.7. Analisis Fragmentasi pada Scene Seks Hideko dan Sookhee (2) 

3.2.7.1. Tubuh Hideko dan Sookhee 

3.35 Fragmentasi Tubuh Hideko dan Sookhee 

3.34 Hideko Masturbasi 
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Fragmentasi tubuh Hideko dan Sookhee ini diambil ketika mereka 

melakukan seks yang kedua kalinya setelah berhasil melarikan diri dari 

Fujiwara dan Kouzuki. Hal yang berbeda pada adegan seks ini dengan adegan 

seks yang sebelumnya adalah tidak banyak memfokuskan pada tubuh Hideko 

saja. Teknik pengambilan gambar yang digunakan adalah long shoot dan close 

up. Teknik pengambilan gambar secara long shoot digunakan untuk menangkap 

karakter secara utuh, sedangkan close up untuk menangkap detail ekspresi 

wajah bahagia Hideko dan Sookhee yang sedang tersenyum. Sudut 

pengambilan gambar yang digunakan adalah eye level yang menandakan 

Hideko dan Sookhee berada di posisi sejajar dengan penonton. Berbeda dari 

adegan seks yang sebelumnya, pada adegan seks ini mereka berdua tersenyum 

dan tidak fokus pada penetrasi.  

3.2.8. Pembahasan Fragmentasi Tubuh Karakter Perempuan 

Dari 22 scene tubuh perempuan dan aktivitas seksual karakter 

perempuan dalam film ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua scene 

mereduksi tubuh perempuan dan menghilangkan kesadaran karakter 

perempuan tersebut. Hanya terdapat dua scene yang positif mereduksi tubuh 

perempuan, yaitu scene seks Hideko dan Sookhe yang pertama dan pembacaan 

erotica. Alasannya adalah bahwa pada dua scene tersebut terjadi reduksi tubuh 

perempuan yang menghilangkan kesadaran perempuan sebagai satu kesatuan. 

Objektifikasi seksual ini merupakan kejadian ketika tubuh perempuan, fungsi 

seksual perempuan dipisahkan dari perempuan tersebut dan direduksi hanya 
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sebagai sebuah alat seolah-olah dapat mewakili perempuan secara keseluruhan 

untuk kemudian digunakan sebagai alat pemuas untuk orang lain (Ferdrickson 

dan Roberts, 1997: 175). 

Pada adegan seks Hideko dan Sookhee yang pertama terjadi reduksi 

tubuh Hideko yang semuanya menggunakan teknik pengambilan gambar close 

up dan sudut pengambilan gambar high angle. Teknik pengambilan gambar 

secara close up ini hanya mampu menampilkan sebagian kecil dari tubuh 

perempuan, dalam hal ini Hideko, dan sudut pengambilan gambar secara high 

angle juga menjadikan objek yang ditangkapnya berada di bawah posisi 

penonton.  

Pada adegan seks pertama Hideko dan Sookhee dan pembacaan erotica, 

fragmentasi yang terjadi pada tubuh Hideko lebih banyak dibandingkan pada 

tubuh Sookhee. Dalam ideologi heteronormatif tubuh yang feminin tidak dapat 

bergerak atas dasar kemauannya sendiri, tetapi bergerak sesuai dengan gerakan 

to-be-looked-at, singkatnya tubuh feminin selalu menjadi objek (Ross, 2012: 

286). Selain itu, pada scene selain seks Hideko-Sookhee pertama dan 

pembacaan erotica, kamera memberikan screen time yang adil kepada tubuh 

Hideko dan Sookhee. Menurut Morrison dan Tallack (2005: 15) kehadiran 

perempuan lesbian maskulin akan memberikan kesempatan kepada khalayak, 

terutama khalayak lesbian, untuk mengidentifikasi diri mereka dengan karakter 

dalam film. Kecuali pada scene seks pertama Hideko-Sookhee dan pembacaan 
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eroticam Hideko dan Sookhee menjadi subjek dan objek yang memandang 

secara bergantian.  

Scene-scene selain scene seks pertama Hideko Sookhee dan pembacaan 

erotica menggunakan teknik pengambilan gambar yang bervariasi dan sudut 

pengambilan gambar yang bervariasi pula. Dengan menggunakan bermacam 

teknik pengambilan gambar dan sudut pengambilan gambar ini membuat 

penonton tidak hanya fokus pada satu bagian tertentu dari tubuh perempuan, 

tetapi juga karakter dari perempuan itu juga. Selain itu, pada scene-scene yang 

dinarasikan oleh laki-laki (adegan seks pertama Hideko-Sookhee dan Hideko 

masturbasi) teknik pencahayaan yang digunakan adalah cenderung gelap.  

Menurut Morrison dan Tallack (2005: 22) intimasi dan romansa 

menunjukkan bahwa scene tersebut ditargetkan untuk khalayak lesbian, 

dibandingkan laki-laki heteroseksual. Intimasi dan romansa tersebut dapat 

dilihat pada ekspresi wajah Hideko dan Sookhee yang tersenyum bahagia pada 

scene seks mereka yang kedua. Ekspresi bahagia tersebut tidak dapat ditemukan 

pada adegan seks mereka yang Sookhee berpura-pura menjadi Fujiwara.  


