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BAB III 

ANALISIS CHARACTER DAN FRAGMENTATION 

(Analisis Karakter dan Fragmentasi dalam Film Pengabdi Setan) 

3.1 Analisis Karakter dalam Film Pengabdi Setan 1980 dan 2017 

Pada bab ini, peneliti akan menganalisis tokoh hantu perempuan dalam film 

Pengabdi Setan tahun 1980 dan 2017, dengan menggunakan analisis wacana Sara 

Mills pada level Karakter (Character). Karakter terbuat dari kata-kata yang pembaca 

konstruksikan ke beberapa kumpulan ideologi-ideologi tertentu, terutama mengenai 

stereotip tentang laki-laki dan perempuan. Penggambaran tentang busana dan 

tampilan wajah laki-laki dan perempuan kerap digunakan dalam teks sebagai 

penilaian keseluruhan dari kualitas karakter (Mills, 1995: 123-124).  

Peneliti akan mencoba untuk melihat bagaimana representasi motherhood 

pada karakter Mawarti (1980) dan Mawarni (2017) ditampilkan lewat gambaran 

karakter fisik dan penokohan. Lewat premis naratif, kedua karakter memiliki 

kesamaan yaitu berperan sebagai ibu rumah tangga meninggal dan kemudian menjadi 

wujud hantu/roh jahat yang mengganggu keluarga yang ditinggalkan. Walaupun 

terdapat kesamaan premis, penggambaran karakter memiliki perbedaan yang cukup 

besar berdasarkan motivasi dan jalan cerita yang ada di dalam film. 

3.1.1 Analisis Karakter Mawarti (1980) 

Mawarti (1980) adalah karakter ibu dari keluarga inti yang terdiri dari 

Munarto (suami) dan anak-anaknya, Tomi dan Rita. Latar belakang kehidupan 
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Mawarti tidak digambarkan secara visual dan naratif karena pada adegan pembuka 

film, karakter tersebut digambarkan meninggal dunia. Posisi karakter Mawarti 

sebagai ibu diceritakan melalui percakapan karakter-karakter lain di dalam film.  

Sebagai ibu, Mawarti bertanggung jawab dalam urusan domestik, yaitu 

mengurus anak, rumah dan suaminya. Seperti gambaran perempuan (ibu) pada 

umumnya di era Orde Baru, ibu merupakan second-in-command dari figur ayah 

(suami) dalam urusan domestik—bahkan yang memiliki kuasa lebih dalam ranah 

tersebut. Kematian Mawarti digambarkan sebagai sumber kesedihan utama dalam 

film, terutama bagi Tomi dan Rita.  

Tidak lama setelah kematiannya, Mawarti kembali lagi dalam wujud hantu. 

Walaupun motivasinya cenderung samar, namun digambarkan Mawarti berperan 

besar dalam membuat Tomi dan Rita tidak merasa tenang. Selain itu, kemampuan 

supranatural yang dimiliki Mawarti, digunakannya untuk mengganggu ketenangan 

kehidupan keluarganya. 

3.1.1.1 Gambaran karakter fisik Mawarti (1980) 

Pada analisis gambaran karakter fisik, elemen-elemen yang akan diteliti 

adalah wajah/makeup, fashion (gaya busana) dan ketubuhan Mawarti. Analisis ini 

digunakan untuk melihat keseluruhan tampilan fisik karakter, khususnya transisi 

visualisasi fisik Mawarti semasa hidup dan saat kembali dalam wujud hantu.  
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3.1.1.1.1 Wajah/makeup Mawarti 

Gambar 3.1 

Wajah/make up Mawarti 

 

Saat masih hidup, Mawarti (1980) digambarkan—secara singkat melalui 

fotonya—memiliki wajah yang cantik dan perawakan yang terkesan feminin. Tidak 

banyak adegan yang memperlihatkan karakter fisik Mawarti saat masih hidup, karena 

Mawarti diceritakan sudah meninggal pada adegan pembuka film. Mawarti memiliki 

riasan wajah yang tidak berlebihan (menor) serta memiliki ekspresi wajah yang teduh 

dan tenang.  

Saat berubah menjadi hantu, makeup Mawarti didominasi oleh warna putih 

yang tebal disertai bola mata berwarna putih. Mawarti memiliki wajah yang 

menyeramkan dan make-up layaknya hantu perempuan yang kerap ditampilkan pada 

film horor Indonesia. Karakteristik wajahnya menjadi penunjuk utama bahwa 

Mawarti termasuk karakter kuntilanak—karakteristik yang menjadi arus utama dalam 

penggambaran hantu perempuan.  

Visualisasi makeup Mawarni tersebut digunakan untuk menimbulkan efek 

menyeramkan bagi siapa saja yang melihatnya. Rona wajah yang tertutupi oleh warna 

putih pucat menunjukkan wajah kematian yang kembali ke kehidupan nyata.  
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Gambar di atas menunjukkan scene di mana Mawarti memanggil anaknya, 

Tomi, dengan ekspresi memohon. Ekspresi wajah tersebut menggambarkan raut 

wajah ibu yang lemah lembut dan menyayangi anaknya, namun penuh dengan 

kengerian disebabkan oleh makeup yang menyeramkan.  

3.1.1.1.2 Fashion Mawarti 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. 

Gambar foto fashion Mawarti (semasa hidup) 

  

 Melalui foto semasa hidupnya, Mawarti terlihat menggunakan kebaya 

berwarna putih dan rambut yang dikonde. Dia juga menggunakan kacamata serta 

terdapat kain selempang yang berada di pundak kirinya. Busana Mawarti yang 

berkebaya dan rambutnya yang dikonde menunjukkan citra feminitas keibuan yang 

menjadi salah satu kualitas ibu ideal—khususnya di era Orde Baru. Natsir (2016) 

menjelaskan bahwa kebaya dimaknai oleh politik Orde Baru sebagai simbol peran 

perempuan yang meliputi “dapur, kasur, sumur”. Saparinah Sadli (dalam Natsir, 

2016) lalu menegaskan bahwa citra Kartini sebagai ikon perjuangan perempuan 

bukanlah dari kebaya, melainkan intelektualitasnya. Maka itu, citra submisif peran 

Mawarti sebagai perempuan dapat terlihat melalui busana tersebut.  
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 Kebaya juga digambarkan sebagai busana khas perempuan kelas menengah 

atau priyayi. Terutama pada era Orde Baru, istri dari pegawai negara kerap 

menggunakan kebaya sebagai busana utama saat berada dalam acara formal. Mawarti 

dalam Pengabdi Setan (1980) merupakan istri dari Munarto, pria eksekutif kelas 

menengah ke atas yang tinggal di perumahan besar dan mewah.  

 

 

Gambar 3.3. 

Gambar foto fashion Mawarti (wujud hantu) 

 

 Pada saat menjadi hantu, Mawarti menggunakan busana dress putih panjang 

yang sampai menutupi kakinya. Rambutnya terurai panjang dan tidak karuan. Di 

sepanjang film, busana hantu Mawarti identik dengan busana yang biasanya 

ditampilkan oleh karakter hantu perempuan seperti kuntilanak atau sundelbolong. 

Busana tersebut biasanya identik dengan gaun atau dress putih panjang yang 

menutupi hampir seluruh bagian tubuh hantu dan tidak membentuk tubuh. Warna 

putih pada busana Mawarti juga menunjukkan afiliasinya dengan kain kafan yang 

membalut mayat pada tradisi penguburan dalam agama Islam.  

 Dress Mawarti yang panjang dan tidak membentuk tubuh tersebut 

memberikan citra feminitas—karena sering dipakai oleh karakter hantu dengan 

gender tertentu—namun membangkitkan rasa ketakutan bagi yang melihatnya berkat 



57 
 

ketidakbiasaannya. Feminitas Mawarti dimunculkan melalui dress tersebut untuk 

mengidentifikasikan karakternya sebagai perempuan, sekaligus untuk menimbulkan 

rasa takut dan citra kematian.  

3.1.1.1.3 Ketubuhan Mawarti  

Karakteristik ketubuhan Mawarti identik dengan aseksual dan antithesis 

terhadap sensualitas yang umumnya ditunjukkan dari karakter perempuan. Namun, 

hal tersebut tidak sepenuhnya aneh atau tidak biasa, mengingat peran Mawarti—

walaupun dalam wujud hantu—sebagai ibu. Feminitas Mawarti yang sejalan dengan 

sifat keibuannya menggambarkan ketubuhan yang ditampilkannya dengan santun 

dan tidak provokatif.  

Di sepanjang film, ketubuhan Mawarti digambarkan tertutup oleh busananya 

yang panjang dan tidak membentuk lekukan tubuh. Kaki Mawarti bahkan tidak 

terlihat dan tertutup dress yang panjangnya menutupi kaki. Satu-satunya bagian 

tubuh Mawarti yang terlihat adalah tangannya yang putih pucat menunjukkan 

karakteristik fisik sebagai hantu.  

Selain itu, kukunya yang panjang dan hitam digunakannya untuk melukai 

manusia. Bagian tubuh tersebut menjadi salah satu karakteristik ketubuhan Mawarti 

yang menunjukkan power berkonotasi negatif, karena digunakan untuk menyakiti 

orang yang diterornya. Salah satu contoh yaitu di akhir film, pada saat Mawarti 

muncul secara tiba-tiba di samping Munarto, Mawarti mencakar badan dan leher 

Munarto sampai berdarah. Hal tersebut membuat Munarto ketakutan akan bahaya 

yang mematikan dari Mawarti. 
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3.1.1.2 Gambaran peran karakter Mawarti (1980) 

Pada sub-analisis ini, karakter Mawarti (1980) akan dilihat melalui perannya 

yang memberikan pengaruh pada jalan cerita/naratif film. Beberapa peran Mawarti 

yang akan dianalisis adalah peran sebagai good mother, sebagai bad mother dan 

kemampuannya sebagai hantu.  

3.1.1.2.1 Peran Mawarti sebagai Good mother  

Gambar 3.4. 

Tomi sedang memandangi foto Mawarti dengan kesedihan 

 

Kepergian Mawarti di awal film mengakibatkan rasa kehilangan dan rindu 

yang berat pada anak-anaknya, Rita dan Tomi. Mereka merasa sedih dan kehilangan 

arah saat Mawarti meninggal dunia. Terutama pada Tomi, anak laki-lakinya yang 

bahkan tidur sambil memegang foto Mawarti semasa hidup.  

Melalui efek yang ditinggalkan Mawarti pada anak-anaknya, Mawarti dapat 

dikategorikan sebagai good mother (ibu yang baik). Rasa kehilangan terhadap 

Mawarti menunjukkan bahwa ada rasa kenyamanan dan perlindungan yang sempat 

diberikannya kepada keturunannya.  

Walaupun gagasan good mother merupakan konstruksi sosial, kualitas 

tersebut merupakan gambaran ideal seorang ibu yang menyayangi dan menyediakan 

rasa nyaman kepada anak-anaknya.   
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3.1.1.2.2 Peran Mawarti sebagai Bad Mother  

Tidak lama setelah kematiannya, Mawarti kembali ke kehidupan 

keluarganya—terutama Tomi dan Rita—dalam wujud hantu. Kualitasnya sebagai 

good mother yang memberikan kenyamanan kepada anak-anaknya, berbanding 

terbalik saat Mawarti kembali untuk memberikan pengaruh buruk kepada anak-

anaknya. Sesaat setelah kematiannya, Mawarti kembali dalam wujud hantu untuk 

menyuruh Tomi mengikutinya ke tempat yang tidak diketahui. Mawarti 

menggunakan keadaan emosional anaknya yang tidak stabil—karena baru berkabung 

setelah kematiannya—untuk menuruti seluruh perintahnya. Dengan otoritas 

maternalnya, Mawarti layaknya seorang ibu, ingin mempengaruhi Tomi untuk 

melakukan hal-hal yang buruk—pada konteks film ini yaitu yang bertolak belakang 

dengan agama.  

Mawarti juga menggunakan pengaruh maternalnya untuk mencoba 

menjauhkan Tomi dari ibadah. Pada scene 43, Mawarti datang mengetuk jendela 

kamar Tomi, menyuruhnya berhenti seketika Tomi mengumandangkan takbir sholat. 

Pada akhirnya, Tomi tidak melakukan ibadah sholat seperti apa yang diperintahkan 

ustaz. Pada scene sebelumnya, Tomi juga menyatakan kepada ustaz bahwa dirinya 

tidak mengetahui cara sholat karena keluarganya tidak mengajarinya. Dalam konteks 

agama, Mawarti juga dikategorikan sebagai bad mother, karena tidak mengenalkan 

anak-anaknya pada ajaran agama.  

Peran Mawarti sebagai bad mother, sangat erat kaitannya dengan sifat egois 

ibu yang ingin menguasai anaknya, dan menyuruh mereka untuk melakukan apa saja 

walaupun dapat membahayakan. Selain itu, Mawarti sebagai bad mother juga 
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ditunjukkan dengan kehadirannya yang memberikan rasa tidak aman kepada anak-

anaknya.  

3.1.1.2.3 Kemampuan Mawarti sebagai hantu  

Gambar 3.5. 

Mawarti muncul di jendela kamar Tomi 

 

Sebagai hantu, Mawarti dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan 

manusia biasa dan dirinya semasa hidup. Kemampuan Mawarti memiliki kesamaan 

dengan karakteristik kemampuan kuntilanak—terbang, menembus dinding dan 

berpindah-pindah tempat secara cepat. Selain itu, setiap sebelum muncul di depan 

anak-anaknya, Mawarti akan disambut dengan asap kabut yang menimbulkan 

kengerian dan menandakan kedatangannya.  

Pada scene 30, saat Rita baru saja kembali dari pesta bersama Herman, 

Mawarti menampakkan dirinya sehingga membuat Rita ketakutan. Mawarti muncul 

lalu menghilang dengan sekejap saat menembus dinding rumah, dan seketika muncul 

kembali di atas pohon yang tinggi.  

Kemampuan Mawarti menunjukkan kekuatannya yang tidak terbatas saat 

menghadapi anak-anak atau suaminya. Selain menimbulkan ketakutan, Mawarti juga 

mampu memberikan efek buruk pada psikis anak-anaknya yang tidak stabil. 
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3.1.1.3 Pembahasan Karakter Mawarti (1980) 

Tabel 3. 1. Pembahasan karakter Mawarti 

Elemen Adegan Keterangan 

Wajah/makeup Melalui fotonya, Mawarti 

digambarkan memiliki wajah 

cantik yang teduh dan tenang. 

Saat menjadi hantu, wajah 

Mawarti didominasi makeup 

berwarna putih dan bola mata 

berwarna putih.  

Citra feminitas Mawarti sebagai 

ibu muncul terutama melalui raut 

wajahnya. Ekspresi yang tenang 

dan teduh memperlihatkan 

Mawarti sebagai ibu penyayang. 

Saat menjadi hantu, makeup 

yang menyeramkan membuat 

citra feminin tersebut juga 

menjadi menyeramkan dan tidak 

biasa.  

Fashion  Foto Mawarti menunjukkan 

Mawarti menggunakan kebaya 

dan sanggul. Dalam wujud 

hantu, Mawarti menggunakan 

jubah panjang putih dengan 

rambut panjang terurai acak-

acakan 

Feminitas Mawarti muncul dan 

merepresentasikan perempuan 

(istri pegawai atau kelas 

menengah atas) kelas menengah 

atas. Dalam wujud hantu, 

feminitas Mawarti dimunculkan 

melalui busana dress putih 

panjang dan rambut terurai 

panjang. Fashion tersebut 
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membuat citra keibuan Mawarti 

menyeramkan dan mengancam .  

Ketubuhan Mawarti memiliki postur yang 

normal namun selalu tertutupi 

dengan busananya yang tidak 

membentuk tubuh 

Tubuh Mawarti 

merepresentasikan stereotip ibu 

yang memiliki badan yang tidak 

diseksualisasi. Kuku panjang—

sebagai ciri ketubuhan 

feminin—justru menjadi power 

negatif, karena digunakan 

Mawarti untuk melukai. 

Peran sebagai 

good mother 

Mawarti dicintai anak-

anaknya. Kepergian Mawarti 

meninggalkan dampak 

emosional dan psikologis 

kepada anak-anaknya—

terutama Tomi. 

Good motherhood ditandai 

dengan pengorbanan maternal 

dan dedikasi penuh ibu terhadap 

anaknya.  

Peran sebagai 

bad mother 

Saat menjadi hantu, Mawarti 

menggunakan kekuatannya 

untuk mengganggu, meneror 

dan membuat keluarganya 

merasa tidak aman dan 

nyaman. 

Bad motherhood—overfeeding 

mother—ditandai dengan sifat 

ego yang diutamakan oleh 

seorang ibu. Mendominasi anak 

secara korup merupakan salah 

satu sifat maternal yang egois. 
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Kemampuan 

sebagai hantu 

Mawarti memiliki kekuatan 

mistis dan supranatural—

seperti terbang, muncul secara 

tiba-tiba dan menembus 

dinding.  

Kekuatan supranatural tersebut 

merupakan salah satu elemen 

kekuatan/strategi memunculkan 

dominasi aktif karakter Mawarti.  

 

 

 Penggambaran karakter Mawarti (1980) sangat dipengaruhi oleh bagaimana 

plot cerita berjalan dalam film dan stereotip yang membentuk gambaran mitis peran 

Mawarti melalui karakteristik fisik. Plot film yang menjelaskan transisi Mawarti dari 

wujud manusia ke hantu, mempengaruhi citra motherhood yang melekat di diri 

Mawarti. Kesamaan pola yang peneliti temukan dari sub-analisis tahap karakter 

Mawarti adalah stereotip fisik ibu yang aseksual—tidak digambarkan secara 

seksual—baik pada wujud Mawarti sebagai manusia dan hantu. 

Karakter Mawarti memiliki fisik dan atribut fashion yang menunjukkan 

stereotip feminitas seorang ibu—dari kelas menengah atas. Sekilas melalui fotonya 

semasa hidup, Mawarti menunjukkan citra feminin dengan makeup dan fashion yang 

identik dengan busana perempuan dewasa kelas priyayi atau menengah ke atas, yaitu 

kebaya dan sanggul. Pada era Orde Baru, kebaya diambil alih dan direbut oleh 

politik Orde Baru sebagai simbol kelas menengah atau keluarga pegawai (Natsir, 

2016). Wajahnya yang sekilas terlihat tenang dan teduh memperlihatkan sifat 

penyayang dan mengayomi. Sifat tersebut dikonfirmasi melalui plot yang 

menceritakan tentang Tomi dan Rita yang merasa kehilangan Mawarti setelah 
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wafat—sekaligus memposisikan peran good mother pada karakter Mawarti yang 

dicintai anak-anaknya. 

 Peran Mawarti sebagai bad mother ditandai dengan makeup, fashion dan 

ketubuhan yang tidak biasa dan aneh untuk menyesuaikan dengan kemampuannya 

sebagai hantu yang membangkitkan rasa takut. Karakteristik fisik dan kemampuan—

sebagai hantu—yang tidak biasa ini menggambarkan peran Mawarti yang membuat 

anak-anaknya, secara khusus, merasa tidak aman dan nyaman. Mawarti menolak 

untuk melepaskan anak-anaknya sehingga memberikan pengaruh buruk terhadap 

emosi dan psikis mereka. Selain itu, karakteristik fisik yang menyeramkan juga 

berguna untuk menunjukkan kekuasaan Mawarti dalam bentuk kemampuan untuk 

menyerang dan melukai fisik Munarto (pada scene 68). Kukunya yang hitam dan 

panjang dapat melukai tubuh Munarto hingga berdarah.  

 Motherhood yang ada pada karakter Mawarti digambarkan melalui wajah, 

fashion, ketubuhan dan beragam peran dalam film—dominan sebagai bad mother. 

Transisi karakter Mawarti menjadi hantu membuatnya memiliki dominasi aktif 

terhadap plot dan jalan cerita film. Namun, identifikasi dirinya sebagai 

hantu/monstrous mother, membuat upaya dominasi aktif Mawarti menjadi destruksi, 

karena lebih mendekati pada bad mother. Hal tersebut digambarkan dengan Mawarti 

yang melibatkan dirinya secara berlebihan dalam kehidupan anaknya—meskipun 

sudah berada di alam lain—dan juga menciptakan suasana yang tidak tenteram di 

kehidupan anak-anaknya (Arnold dalam Hager dan Herzog, 2016: 125) .  
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3.1.2 Analisis Karakter Mawarni (2017) 

Seperti halnya Mawarti, Mawarni (2017) adalah seorang istri dan ibu dari 

anak-anaknya yaitu Rini, Tony, Bondi dan Ian. Mawarni juga adalah menantu dari 

nenek Rahma, ibu dari suaminya (Bront Palarae).  

Perbedaannya dengan Mawarti, Mawarni juga berperan sebagai pencari 

nafkah—bahkan dapat dilihat sebagai tulang punggung keluarga—lewat bernyanyi. 

Mawarni merupakan seorang penyanyi sejak sebelum menikah, sampai jatuh sakit 

selama 3 tahun dengan sebab yang tidak diketahui. Lagu Mawarni “Kesunyian 

Malam” sempat terkenal selama beberapa tahun, sehingga royalti yang dimilikinya 

dapat menghidupi keluarganya sehingga hampir jatuh bangkrut, sebagaimana 

diceritakan di babak awal film.  

Sebelum melahirkan anak-anaknya, Mawarni mengalami kesulitan untuk 

hamil, sehingga membuatnya untuk melakukan perjanjian dengan setan—lewat sekte 

kesuburan. Diceritakan, bahwa anak terakhir dari Mawarni, Ian, bukanlah hasil dari 

pernikahannya dengan karakter ayah. Hal ini seterusnya yang menyebabkan 

terjadinya teror dalam keluarga, termasuk yang dilakukan oleh Mawarni sebagai 

seorang ibu 

3.1.2.1 Gambaran karakter fisik Mawarni (2017) 

Berbeda dengan Mawarti (1980), terdapat transisi kondisi dan latar belakang 

kehidupan karakter Mawarni (2017) yang digambarkan melalui mise-en-scene dalam 

film. Maka itu, sub-analisis gambaran karakter fisik Mawarni akan dibagi menjadi 
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dua tahap yaitu saat semasa hidup dan dalam wujud hantu. Masing-masing tahap 

akan meliputi aspek wajah/makeup, fashion (gaya busana) dan ketubuhan.  

3.1.2.1.1 Gambaran karakter fisik Mawarni (semasa hidup) 

3.1.2.1.1.1 Wajah/makeup Mawarni 

 

 

 

Gambar 3.6. 

Gambar foto fashion Mawarni (semasa hidup) 

 

Dalam Pengabdi Setan (2017) Mawarni awalnya digambarkan sebagai ibu 

rumah tangga, istri dan sekaligus tulang punggung keluarga yang bertugas mencari 

nafkah lewat bernyanyi. Lewat foto album musiknya, wajah Mawarni terlihat 

memakai makeup secukupnya tanpa terkesan berlebihan. Kecantikan Mawarni dapat 

dilihat dari foto yang ada di rumahnya dan poster album saat dia masih aktif 

bernyanyi. Sisi feminitas Mawarni terlihat dari dua gambar tersebut yang 

memperlihatkan kecantikan dan pesona Mawarni. Sebagai penyanyi, wajah dan 

perawakan Mawarni mencerminkan citra perempuan dewasa. Alisnya disulam dan 

bulu matanya lentik sehingga dapat memberikan kesan sensual dan elegan.   
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Saat jatuh sakit, wajah Mawarni digambarkan pucat dan keriput. Tatapan 

wajah Mawarni yang seringkali berubah secara drastis—saat menunjukkan ekspresi 

ketakutan—juga kerap membuat anak-anaknya enggan menjenguknya di kamar. 

Ekspresi Mawarni yang penuh dengan kengerian, membuat anak-anaknya tidak 

nyaman berada di dekatnya.   

3.1.2.1.1.2 Fashion Mawarni 

Pada saat Mawarni terbaring lemah di atas kasur, busana yang dikenakan 

adalah  dress (daster) putih namun lusuh dan terlihat kekuning-kuningan. Hal 

tersebut menunjukkan Mawarni dalam kondisi yang sudah tidak prima lagi. Pakaian 

sehari-hari Mawarni tidak berubah kecuali daster putih yang lebar—tidak 

membentuk lekukan tubuh—dan berwarna pudar. Warna daster tersebut 

menyampaikan secara tidak langsung kondisi Mawarni yang tidak berdaya untuk 

mengganti bajunya sendiri, sehingga warna dari baju tersebut berubah karena selalu 

dipakai pada kondisi yang sama. Daster tersebut dipakai Mawarni sampai hari 

kematiannya pada scene 15, di mana wujud hantu Mawarni muncul pertama kali dan 

menunjukkan perubahan fisik dan busana dari yang biasa dipakainya. 
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3.1.2.1.1.3 Ketubuhan Mawarni 

 

Gambar. 3.7 

Mawarni saat kondisi sakit 

 

Mawarni memiliki postur tubuh yang standar dan badan yang tidak terlalu 

tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada scene 15 saat Rini menghampiri ibunya yang 

berdiri menghadap jendela di dalam mimpi. Postur tubuh Rini yang tinggi dan 

ramping—terlihat dari lekukan tubuhnya—berbeda kontras dengan Mawarni yang 

cukup pendek dan tidak memiliki lekuk tubuh—disebabkan bajunya yang lebar dan 

tidak membentuk tubuh.  

Melalui foto album Mawarni saat masih menjadi penyanyi, dapat dilihat 

bahwa Mawarni memiliki bahu yang kecil, terlihat dari busana dress yang 

digunakannya. Lekuk tubuh Mawarni hampir tidak terlihat karena selalu ditampilkan 

memakai dress panjang dan lebar. 

Saat terbaring lemah di atas kasurnya selama 3 tahun, kondisi fisik Mawarni 

juga tidak menunjukkan bentuk tubuhnya secara keseluruhan. Hanya tangan Mawarni 

yang terlihat memiliki kulit yang pucat, keriput dan tidak berwarna cerah. Rambut 

Mawarni terlihat berantakan dan tidak sehat—terlihat saat Tony menyisir Mawarni, 

sehingga mudah rontok saat disisir. Fisik Mawarni secara keseluruhan menunjukkan 
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kesehatannya yang semakin menurun dan berpengaruh pada penuaan yang lebih 

cepat.  

3.1.2.1.2 Gambaran karakter fisik Mawarni (wujud hantu) 

3.1.2.1.2.1 Wajah/makeup Mawarni 

Gambar 3. 8. 

Wajah dan makeup Mawarni (wujud hantu) 

 

Citra wajah Mawarni berubah secara drastis saat dia menjadi hantu. Makeup 

yang digunakan hampir sama dengan yang digunakannya pada fotonya saat menjadi 

penyanyi. Seluruh aspek makeup Mawarni menunjukkan kesan ketidakbiasaan karena 

melebihi batas wajar. Alis Mawarni disulam namun dengan tingkat kehitaman yang 

lebih menyolok. Saat semasa hidup tidak memakai lipstik, bibir Mawarni terlihat 

hitam pekat. Wajah Mawarni juga berwarna putih pucat seperti citra wajah kuntilanak 

pada umumnya. Visualisasi dengan kesan menyeramkan  tersebut, justru memberikan 

kesan “hidup” kepada wajah Mawarni. Saat pertama kali muncul dalam mimpi Rini, 

makeup Mawarni berubah drastis dari wajahnya saat terbaring sakit.  

Wajah hantu Mawarni menunjukkan kekuatan Mawarni yang “kembali” saat 

sempat memudar ketika sakit. Wajahnya yang putih pucat memberikan kesan 

kehidupan dan juga kematian secara bersamaan.  
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3.1.2.1.2.2 Fashion Mawarni 

Gaya busana Mawarni saat menjadi hantu turut membuat Mawarni tampak 

lebih hidup dari biasanya. Mawarni menggunakan dress berwarna putih terang—

yang sama persis dipakainya dalam foto album musik—berukuran lebar menutupi 

lekuk tubuhnya. Citra feminitasnya sebagai ibu masih melekat walaupun berada 

dalam wujud hantu, ditandai dengan busana yang tidak menunjukkan kesan seksual.   

Salah satu penanda (simbol) yang menunjukkan “kembalinya” Mawarni ke 

wujud prima adalah tudung kepala yang dipakainya. Tudung kepala tersebut juga 

terlihat di foto album musik Mawarni  saat masih menjadi penyanyi.  

Rambut Mawarni juga terlihat lebih lurus dan halus, tidak rontok dan usang 

seperti saat sakit. Rambutnya terurai panjang menunjukkan karakteristik feminin 

pada perempuan.  

3.1.2.1.2.3 Ketubuhan Mawarni 

Perbedaan ketubuhan Mawarni saat menjadi hantu dan saat terbaring sakit  

tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Ketubuhan Mawarni saat 

menjadi hantu lebih menunjukkan kesamaan dengan wujud aslinya saat masih 

menjadi penyanyi. Bahunya berukuran kecil dan bentuk dadanya ditutupi oleh gaun 

putih yang lebar.  

Punggung Mawarni ditutupi rambutnya yang terurai panjang—yang hampir 

mencapai daerah tulang ekornya. Salah satu karakteristik ketubuhan Mawarni yang 

signifikan juga adalah tangannya yang pucat dengan kuku hitam panjang. Wujud 

hantu Mawarni memperlihatkan karakteristik tubuh feminin yang juga 

mencampurkan unsur kematian dan kehidupan di dalamnya. Warna hitam pada kuku 
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panjang Mawarni memiliki unsur gotik yang identik dengan wujudnya sebagai 

hantu. 

3.1.2.2 Gambaran peran karakter Mawarni (2017) 

Pada sub-analisis ini, karakter Mawarni (2017) akan dilihat melalui perannya 

yang memberikan pengaruh pada jalan cerita/naratif film. Beberapa peran Mawarti 

yang akan dianalisis adalah peran sebagai good mother, sebagai wanita karir, bad 

mother dan kemampuannya sebagai hantu. 

3.1.2.2.1 Peran Mawarni sebagai good mother 

Dalam kasus good mother/mothering, pengorbanan perempuan terhadap 

hasrat pribadinya merupakan karakteristik utama dari istilah tersebut. Selain menjadi 

pendidik serta pengasuh anak-anak dan rumah tangga, peran perempuan dalam 

mendukung suaminya juga terhitung sebagai karakeristik pengorbanan maternal, 

tidak terkecuali sebagai pencari nafkah.  

Mawarni tidak hanya berperan sebagai ibu dari keempat anak-anaknya, tetapi 

juga pencari nafkah dari keluarganya. Melalui royalti album dan karya musiknya, 

Mawarni dapat menghidupi keluarganya yang termasuk dalam golongan menengah 

ke bawah. Dia harus menghidupi empat anaknya, dan suaminya yang bahkan tidak 

diceritakan secara rinci mengenai pekerjaannya.  

3.1.2.2.2 Peran Mawarni sebagai wanita karir (penyanyi) 

Kemampuan artistik Mawarni membawanya ke jenjang kehidupan yang lebih 

baik. Dengan kemampuan bernyanyi, Mawarni dapat mengeluarkan album dan lagu 

yang sempat terkenal. Mawarni menggunakan kemampuannya tersebut untuk 

mendapatkan berbagai kesempatan dalam menampilkan karya-karyanya. Tidak 
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hanya itu, sambil bernyanyi dari satu tempat ke tempat lain, dia juga turut membawa 

anaknya.  

Penghasilan Mawarni sebagai penyanyi sekaligus royalti yang tersisa—saat 

dirinya jatuh sakit—mampu menunjang kehidupan keluarganya. Namun, hal tersebut 

tidak bertahan lama karena karyanya yang semakin ditinggalkan para pendengar 

setianya. Pada scene 2, Rini—yang ditugaskan oleh ayahnya untuk mengambil 

royalti Mawarni dari perusahaan yang menaunginya dulu—gagal mendapatkan 

jumlah uang yang diharapkan karena lagu Mawarni yang sudah tidak didengar orang 

lagi.  

3.1.2.2.3 Peran Mawarni sebagai bad mother  

Posisi Mawarni sebagai bad mother erat kaitannya dengan keadaannya saat 

sakit, sehingga membuat anak-anaknya merasa tidak nyaman di dekatnya. Dari 

keempat anaknya, hanya Tony dan Rini—dengan perasaan ragu dan berusahan untuk 

menjauh—yang memberanikan diri untuk menjenguk Mawarni ke kamarnya. 

Keadaan fisik Mawarni yang lemah tak berdaya serta kebiasaannya untuk 

memunculkan ekspresi ketakutan—sambil menunjukkan tatapan kengerian—

menjadi salah satu alasan anak-anaknya menjauh. Sejak semasa hidupnya, kehadiran 

Mawarni justru memberikan rasa tidak aman dan nyaman bagi keluarganya.  

Karakter bad mother semakin melekat pada Mawarni saat Rini dan Tony 

menemukan bahwa ibunya telah berdoa kepada iblis untuk mendapatkan keturunan. 

Mawarni secara egois mengorbankan Ian—sebagai anak terakhir—untuk menjadi 

anak iblis sebagai ganti memiliki Rini, Tony dan Bondi.  



73 
 

Saat menjadi hantu, Mawarni juga menggunakan peran maternalnya untuk 

mencegah anaknya untuk beribadah. Mawarni bahkan mengganggu Rini saat sedang 

sholat, sampai dirinya teriak histeris ketakutan melihat wujud hantu Mawarni. 

Mawarni menolak untuk merelakan anak-anaknya, dengan terus muncul ke 

kehidupan mereka untuk meneror.  

3.1.2.2.4 Kemampuan Mawarni sebagai hantu 

Sebelum kematiannya, Mawarni dalam wujud hantu sudah lebih dulu 

menampakkan dirinya di mimpi Rini. Mawarni memiliki kemampuan untuk muncul 

secara tiba-tiba dan berpindah tempat secara cepat. Ritual keagamaan pun tidak 

mampu menangkal kekuatan Mawarni. Padahal, ritual dan kekuatan berdasarkan 

agama—terutama Islam—digambarkan sebagai penangkal dari kekuatan jahat pada 

versi film 1980. Pada versi 2017, kemampuan Mawarni digambarkan tidak memiliki 

batas dan kebal dari ritual agama. Mawarni mampu untuk mengikuti Rini saat 

sedang melakukan sholat, sambil duduk di antara dua sujud di belakangnya. 

3.1.2.3 Pembahasan karakter Mawarni (2017) 

Tabel 3. 2. Pembahasan karakter Mawarti 

Elemen Adegan Keterangan 

Wajah/makeup Mawarni digambarkan dalam 

kondisi sakit (bibir dan wajah 

pucat), dan ekspresinya yang 

terkadang histeris secara tiba-

Feminitas Mawarni 

dimunculkan sebagai 

upayanya untuk tujuan 

dominasi aktif. Transisi 
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tiba. Saat menjadi hantu, 

wajah dan riasannya sama 

persis dengan semasa dirinya 

menjadi penyanyi (alis 

disulam, makeup putih).  

ekspresi wajahnya yang 

selalu ketakutan dan sedih ke 

senyum dengan kengerian 

menunjukkan wujud hantu 

adalah salah satu identifikasi 

kekuatannya.  

Fashion  Pakaian yang dipakai 

Mawarni hanya daster putih 

lusuh saat sakit terbaring di 

atas kasur. Saat menjadi hantu, 

busana yang dikenakan sama 

persis dengan semasa menjadi 

penyanyi (menggunakan gaun 

putih dengan pola bunga, 

tudung kepala).  

Mawarni mencerminkan 

stereotip seniman dengan 

menggunakan busana yang 

artistik 

Ketubuhan Mawarni memiliki tinggi 

badan yang tidak terlalu 

tinggi. Lekuk tubuhnya tidak 

pernah terlihat karena selalu 

mengenakan dress/daster yang 

longgar.  

Tubuh Mawarni 

merepresentasikan stereotip 

ibu yang tidak diseksualisasi.  
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Peran sebagai 

good mother 

Mawarni berperan sebagai ibu 

dan tulang punggung keluarga. 

Keluarganya dependen 

terhadap royalti penghasilan 

karir menyanyi. 

Mawarni menunjukkan 

bahwa ibu tidak hanya harus 

bekerja di rumah, namun 

juga mendukung secara 

finansial. 

Peran sebagai 

bad mother 

Mawarni menghantui anak-

anaknya dan mengorbankan 

Ian—sehingga Ian 

mengikutinya saat dijemput 

mayat hidup 

Mawarni mendominasi anak-

anaknya terutama Ian dengan 

kekuatan maternal yang 

korup—menunjukkan 

kekuasannya yang 

dimunculkan melalui 

feminitasnya (menjadi ibu). 

Peran sebagai 

wanita karir 

Lagu-lagu Mawarni masih 

sering diputar di toko-toko 

kaset, namun sudah tidak 

banyak yang meminati 

karyanya.  

Mawarni digambarkan 

sebagai penyanyi yang sudah 

mencapai masa senjanya. 

Antithesis dari sterotip ibu 

yang hanya bekerja di ranah 

domestik saja.  

Kemampuan 

sebagai hantu 

Mawarni dapat muncul secara 

tiba-tiba dan menggentayangi 

Rini yang sedang melakukan 

Mawarni digambarkan jauh 

lebih kuat dan memiliki 

kekuatan yang tidak 
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sholat. mengenal batas—terutama 

melalui hubungan maternal 

dengan anak-anaknya.  

 

 Plot Pengabdi Setan (2017) yang berbeda dengan versi sebelumnya memiliki 

pengaruh yang cukup signifikan pada analisis karakter. Adanya plot  dan kisah yang 

menceritakan keadaan Mawarni semasa hidup—saat sakit dan menjadi penyanyi—

sebelum menjadi hantu, menambah kompleksitas karakter Mawarni di dalam film. 

Para karakter dalam suatu cerita akan menjadi lebih kompleks jika mengembangkan 

sifat-sifat baru dan tidak saling bercocokan seiring cerita berlanjut (Thwaites, Davis 

dan Mules, 2009: 189).  

 Karakteristik fisik Mawarni, semasa hidupnya, menunjukkan feminitas namun 

tidak menonjolkan seksualitas. Feminitas Mawarni dibentuk dengan pilihan busana 

(daster atau gaun berwarna putih serta rambut panjang), makeup (alis yang disulam 

pada foto albumnya) dan ketubuhan yang tidak menonjolkan sisi maskulin. Melalui 

foto album musiknya, Mawarni menunjukkan perannya sebagai penyanyi dengan 

menggunakan busana yang identik dengan nilai artistik, seperti tudung kepala serta 

gaun putih dengan ornamen berbentuk bunga pada bagian kerah gaunnya. Gambaran 

tersebut menunjukkan sisi kecantikan Mawarni, yang menjadi tanda masa prima dan 

produktif Mawarni sebagai penyanyi. Saat jatuh sakit, wajah, gaya busana dan 
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ketubuhan Mawarni menunjukkan sisi kecantikan yang memudar, seiring dengan 

semakin melemahnya fisik Mawarni.  

 Peran Mawarni sebagai good mother ditunjukkan melalui plot film (scene 2) 

di mana Rini ditugaskan oleh ayahnya untuk mengambil royalti yang dihasilkan oleh 

Mawarni, di kantor perusahaan label musik. Mawarni adalah ibu sekaligus tulang 

punggung keluarga dan sumber penghasilan ekonomi utama keluarganya—yang 

digambarkan berasal dari kelas menengah ke bawah.   

 Tidak lama setelah wafat, Mawarni kembali dalam wujud hantu yang 

menggentayangi anak-anaknya. Wujud hantu Mawarni menunjukkan ciri dan atribut 

feminin—melalui makeup, fashion dan ketubuhan—yang sama persis dipakainya 

semasa hidup (dalam foto album musiknya). Kesamaan ciri feminitas—yang juga 

menunjukkan sisi kecantikan—Mawarni semasa menjadi penyanyi dan hantu 

menggambarkan kembalinya kekuatan Mawarni. Ditambah dengan ketidakbiasaan 

dan keanehan pada makeup, kukunya yang panjang dan hitam, dan teknik mise-en-

scene lainnya (efek pencahayaan dan dekorasi ruangan), feminitas Mawarni 

digambarkan berguna sebagai bentuk dominasi aktifnya dalam membentuk karakter 

hantu sekaligus bad mother.  

 Melalui plot cerita (scene 94), peran Mawarni sebagai bad mother juga 

ditunjukkan dengan pengaruhnya terhadap Ian—yang dikorbankan menjadi anak 

iblis—sehingga membuatnya memilih untuk bergabung dengan mayat hidup. 
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Karakter bad mother tersebut diwujudkan dengan sifat egois Mawarni yang ingin 

menguasai anaknya secara korup.  

3.1.2.4 Perbandingan karakter Mawarti (1980) dan Mawarni (2017) 

Tabel 3.3. Perbandingan karakter Mawarti (1980) dan Mawarni (2017) 

Elemen Karakter 

Mawarti 

Elemen Karakter 

Mawarni 

Analisis 

Wajah/makeup : 

Makeup putih, bola mata 

putih, ekspresi yang 

manipulatif. 

Wajah/makeup : 

Makeup putih, alis yang 

disulam, ekspresi senyum 

yang menyeringai 

Keduanya menggunakan 

feminitas yang berbahaya 

untuk dominasi aktif. 

Makeup dan ekspresi 

menyeringai digunakan 

untuk menakuti karakter 

lain. 

Fashion : 

Kebaya dan sanggul 

(semasa hidup) dan jubah 

putih (wujud hantu) 

Fashion : 

Gaun putih dan tudung 

kepala (semasa menjadi 

penyanyi dan wujud 

hantu) 

Perbedaan yang siginifikan 

terdapat pada status sosial 

Mawarti yang merupakan 

kelas menengah atas atau 

priyayi, dan Mawarni 

sebagai seniman dan kelas 

pekerja 

Ketubuhan : Ketubuhan : Keduanya menunjukkan 
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Tidak menunjukkan 

lekukan tubuh 

Tidak menunjukkan 

lekukan tubuh 

stereotip ibu yang aseksual 

dan tidak memiliki hasrat 

seksual 

Peran sebagai good 

mother: 

Menjadi ibu rumah tangga 

yang berdedikasi penuh 

dan dicintai anak-anaknya 

Peran sebagai good 

mother: 

Menjadi ibu sekaligus 

tulang punggung keluarga 

 

Perubahan cara pandang 

good mothering yang tidak 

hanya menghargai 

dedikasi secara domestik, 

namun juga peran dalam 

finansial 

Peran sebagai bad mother: 

Menimbulkan rasa tidak 

aman saat menjadi hantu 

dan mendominasi 

kehidupan anak secara 

egois 

Peran sebagai bad mother: 

Menimbulkan rasa tidak 

aman saat sebelum dan 

sesudah menjadi hantu dan 

mendominasi kehidupan 

anak secara egois 

Keduanya digambarkan 

sebagai bad mother, 

namun Mawarni 

ditunjukkan sebagai 

kualitas tersebut jauh 

sebelum menjadi hantu. 

Hal tersebut juga dapat 

memunculkan stereotip 

buruk terhadap ibu yang 

bekerja di luar rumah 

Kemampuan sebagai 

hantu: 

Terbang, menembus 

Kemampuan sebagai 

hantu: 

Muncul secara tiba-tiba 

Konsistensi dalam 

mendominasi secara 

aktif—sebagai hantu—
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dinding, dan muncul 

secara tiba-tiba 

Mawarni lebih kuat 

daripada Mawarti, karena 

pada akhirnya, Mawarti 

dikalahkan oleh figur kyai. 

 

 Perbedaan antara karakter Mawarti (1980) dan Mawarni (2017) disebabkan 

oleh plot film. Plot film Pengabdi Setan (1980) tidak menceritakan sedikit pun latar 

belakang kehidupan Mawarti sebelum kematiannya. Sedangkan, Pengabdi Setan 

(2017) memiliki plot yang masih menceritakan keadaan Mawarni sebelum wafat—

walaupun digambarkan terbaring sakit dan tidak berdaya.  

 Karakter Mawarti dan Mawarni lalu digambarkan sebagai karakter pasif pada 

saat sebelum bertransformasi ke wujud hantu. Saat menjadi wujud hantu, kedua 

karakter mereka baru mencerminkan karakter aktif. Teror mereka terhadap anak-

anaknya, menjadi plot yang menggerakkan arah jalan cerita. Thwaites, Davis dan 

Mules (2009: 190) menuliskan bahwa peran suatu karakter sebagai pelaku (aktif) dan 

(penerima), dapat dilihat dari fungsi mereka terhadap peristiwa yang ada di dalam 

film. Saat menjadi hantu, Mawarti dan Mawarni dapat memberikan pengaruh 

terhadap jalannya cerita, karena mereka memberikan pengaruh tertentu terhadap 

karakter lainnya di dalam film—teror dan seluruh efek psikologis yang dialami oleh 

karakter penerima.  
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 Keduanya juga mencerminkan citra feminin melalui peran mereka sebagai 

ibu. Selain itu, citra feminin juga dimunculkan dari karakteristik mereka—bahkan 

saat menjadi hantu. Citra feminin ini ditunjukkan dengan keduanya memiliki rambut 

panjang, menggunakan dress panjang dan kuku yang tajam. Kusumaryati (2016) 

menggarisbawahi bahwa tampilan hantu perempuan di Indonesia secara mainstream 

dikelompokkan sebagai kuntilanak, yang memiliki ciri-ciri berwajah buruk 

rupa/menyeramkan, berkuku/bercakar panjang dan tajam, dapat terbang dan selalu 

memakai gaun/jubah berwarna putih. Perbedaan fisik dan kemampuan dari keduanya 

ditunjukkan dengan karakteristik fashion Mawarni yang lebih mendekati dengan 

busananya semasa menjadi penyanyi.   

 Kesamaan di antara kedua karakter yaitu strategi mencapai dominasi aktif 

dengan menggunakan kekuatan melalui hubungan maternal mereka. Arnold (dalam 

Hager dan Herzog, 2016: 125) menjelaskan bahwa kekuatan maternal yang 

ditunjukkan oleh ibu di dalam film horor bersifat destruktif, primitif dan tidak 

mengenal batas. Sisi maternal Mawarti (1980) dan Mawarni (2017) mengambarkan 

sifat egois mereka yang ingin menguasai keturunan mereka secara korup. Mawarti 

dan Mawarni adalah overfeeding mother, ibu yang, meskipun setelah kematian 

mereka, menolak untuk melepaskan anak-anak mereka dan ingin mendominasi 

mereka.  

3.2 Analisis fragmentasi dalam film Pengabdi Setan 1980 dan 2017  

Fragmentasi tubuh perempuan dalam teks media merujuk kepada bagaimana 

penggambaran karakter perempuan berdasarkan visualisasi fisik mereka. Menurut 
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Mills (1995: 133), fragmentasi tubuh perempuan memiliki dua dampak. Pertama, 

tubuh perempuan menjadi depersonalized, terobjektfikasi dan kualitas karakter 

perempuan sendiri diturunkan menurut anggota tubuh mereka. Kedua, karena 

karakter perempuan tidak digambarkan sebagai suatu kesatuan wujud dengan 

kesadaran, adegan karakter tidak dapat difokalisasi dari perspektif mereka (tida 

disertakan dalam teks). Maka itu, fragmentasi perempuan sangat berkaitan dengan 

fokalisasi laki-laki. Tubuh perempuan menjadi arena kenikmatan visual dan obyek 

dari male gaze  (pandangan pria).  

Dalam analisis tahap ini, peneliti akan melihat bagaimana fragmentasi tubuh 

perempuan—lewat karakter hantu—Mawarti (1980) dan Mawarti (2017). Peneliti 

akan melihat bagaimana tubuh karakter hantu perempuan dikonsumsi dengan 

menyesuaikan teknik pengambilan gambar (long shot, medium shot atau close up) 

serta sudut pandang pengambilan gambar (high level, eye level atau low level). 

3.2.1 Analisis fragmentasi karakter Mawarti (1980) 

Tahap analisis ini akan dibagi menjadi dua sub-analisis yaitu fragmentasi 

kepala, wajah, tangan dan punggung Mawarti (1980). Fragmentasi ini berguna untuk 

melihat relasi kuasa yang ditunjukkan melalui teknik pengambilan gambar dan sudut 

pengambilan gambar.  
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3.2.1.1 Fragmentasi kepala dan wajah Mawarti  

  

Gambar 3.9. 

Fragmentasi wajah karakter Mawarti 

 

Pada Pengabdi Setan (1980), karakter Mawarti hanya ditampilkan secara 

visual sebagai wujud hantu—berbeda dengan Mawarni pada versi 2017. Pada scene 

5, hantu Mawarti muncul dari luar jendela kamar Tomi untuk menyuruhnya ke luar 

kamar. Pada awalnya, wujud Mawarti diambil dari sudut eye level dengan teknik 

pengambilan gambar long shot. Lalu, setelah kamera beralih ke ekspresi muka 

kengerian Tomi, teknik pengambilan gambar close up dengan sudut low angle 

digunakan untuk menunjukkan wajah dan ekspresi Mawarti secara detail. 

Fragmentasi wajah Mawarti dengan teknik close up menunjukkan karakternya 

sebagai hantu dengan citra grotesque yang menimbulkan kengerian, dengan 

visualisasi wajah yang putih pucat, mata yang didominasi warna putih, sampai 

rambut panjang yang acak-acakan. Pengambilan gambar dengan dengan sudut 

pandang low level menunjukkan superioritas Mawarti sebagai higher being yang 

memiliki kekuasaan. Hal ini ditunjukkan juga dengan adegan selanjutnya saat Tomi 

mengikuti hantu ibunya keluar rumah dengan tatapan kosong seperti dihipnotis. 

Ketubuhan Mawarti diambil secara long shot dengan sudut pandang low level 
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ditunjukkan juga pada scene 5 dan 30, saat Tomi dan Rita dihantui oleh Mawarti. 

Pada scene 5, Tomi digambarkan sedang menatap Mawarti yang diambil dengan 

teknik low level menunjukkan tunduknya Tomi kepada ibunya.  

Ekspresi Mawarti saat memanggil Tomi diambil dengan teknik close up untuk 

menunjukkan ekspresi seorang ibu yang memohon kepada anaknya. Fragmentasi 

tersebut menunjukkan kemampuan Mawarni untuk mengacaukan (mengecohkan) 

psikis Tomi yang sedang tidak karuan karena ditinggal ibunya. Mawarti sebagai bad 

mother ingin memengaruhi anaknya untuk mengikutinya ke jalan yang buruk.  

Pada scene 30, Rita—yang baru saja pulang dari pesta bersama pacarnya—

melihat Mawarti yang berada di atas pohon, sehingga teknik pengambilan gambar 

long shot melihat ketubuhan Mawarti secara keseluruhan dengan sudut low level yang 

menunjukkan superioritas Mawarti terhadap Rita. Pada scene yang sama, hantu 

Mawarti dan Rita sempat berada pada satu frame. Dalam frame tersebut, dapat dilihat 

perbedaan yang kontras antara bagaimana citra fisik perempuan ideal— digambarkan 

dengan fragmentasi pinggang Rita yang diambil dengan teknik close up—dan citra 

fisik hantu perempuan yang menyeramkan dan tidak sensual—dengan fragmentasi 

tubuh Mawarti yang ditutupi oleh dress putih yang lebar.  

Pada scene 68—adegan klimaks film—Munarto melihat mayat hidup Mawarti 

yang muncul secara tiba-tiba di sampingnya. Wajah Mawarti yang pucat dan putih 

disertai luka goresan diambil dari sudut pandang high level dengan teknik close up. 

Ekspresi Mawarti yang menyeringai dan mendesis menimbulkan efek kengerian pada 

Munarto (sebagai pemilik gaze dan spektator).  
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3.2.1.2 Fragmentasi tangan Mawarti 

  

 

Gambar 3.10. 

Fragmentasi tangan karakter Mawarti 

 

Pada scene 58, Tomi melihat Darminah membangkitkan Mawarti dari 

kuburnya yang memperlihatkan ketubuhannya sebagai mayat hidup—dengan secara 

spesifik melihat ke tangan Mawarti yang pucat dengan kuku panjang dan hitam. 

Pertama, sebagian tubuh Mawarti bangkit dari tubuhnya diambil dengan 

menggunakan teknik pengambilan gambar medium shot dan eye level. Fragmentasi 

ini digunakan untuk menunjukkan kesetaraan kedudukan Mawarti—yang baru saja 

bangkit dari kuburnya dan untuk melihat secara personal tampilan tangan Mawarti 

yang menyeramkan. Mawarti terlihat memiliki kulit putih pucat dan kotor karena 

tanah, dengan kukunya yang hitam dan panjang menyeruak dari dalam tanah.  

  

Gambar 3.11. 

Close up bekas luka sebab kuku Mawarti 
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Lalu, pada scene 68, fragmentasi mayat hidup Mawarti saat meneror Munarto, 

diambil dengan teknik pengambilan gambar medium shot dengan sudut pandang eye 

level untuk melihat tangan Mawarti yang pucat dengan kuku panjangnya yang hendak 

melukai Munarto. Dengan sudut pandang eye level, Mawarti digambarkan sebagai 

sosok yang buruk rupa namun setara dengan Munarto. Kuku—yang biasanya menjadi 

objek fetishism laki-laki—menjadi penanda visual monster, sekaligus penanda power 

bagi karakter Mawarti. Karakteristik power Mawarti dari kukunya semakin terlihat 

saat kukunya mencakar punggung Munarto hingga berdarah. Teknik pengambilan 

gambar close up digunakan untuk mendramatisasi kengerian akan kuku Mawarti 

secara detail.  

3.2.1.3 Fragmentasi punggung Mawarti 

 

Gambar 3.12. 

Fragmentasi punggung karakter Mawarti  

 

 Pada scene 68, fragmentasi punggung mayat hidup Mawarti saat meneror 

Munarto, diambil dengan teknik pengambilan gambar medium shot dengan sudut 

pandang eye level—untuk melihat punggung Mawarti dari belakang yang ditutupi 

rambut panjangnya. Fragmentasi tersebut menunjukkan punggung Mawarti yang 

ditutupi oleh bajunya yang lusuh rusak, serta memperlihatkan konfrontasi Mawarti 

dengan Munarto. Konfrontasi yang berada dalam satu frame tersebut diambil dengan 
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sudut eye level untuk memunculkan ekspresi Munarto yang ketakutan dan tidak 

berdaya. 

3.2.2 Analisis fragmentasi karakter Mawarni (2017) 

Tahap analisis ini akan dibagi menjadi empat sub-analisis yaitu fragmentasi 

kepala dan wajah Mawarni (2017)—dibagi menjadi dua yaitu semasa hidup dan 

wujud hantu, tangan dan punggung. Fragmentasi ini berguna untuk melihat relasi 

kuasa yang ditunjukkan melalui teknik pengambilan gambar dan sudut pengambilan 

gambar. 

3.2.2.1 Fragmentasi kepala dan wajah Mawarni (semasa hidup) 

  

Gambar 3.13. 

Fragmentasi kepala dan wajah karakter Mawarni (semasa hidup) 

 

Pada babak awal film, Mawarni dikondisikan—secara naratif dan visual—

sebagai perempuan yang sakit-sakitan dan tidak berdaya. Kesehariannya dihabiskan 

dengan berbaring di atas kasur dan membunyikan lonceng untuk memanggil salah 

satu anaknya—untuk meminta bantuan.  

Pada scene 1 (frame pembuka film), kondisi wajah Mawarni dibingkai dengan 

teknik pengambilan gambar close up. Mawarni terlihat sedang berbaring lemah dan 
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mengucapkan sesuatu yang disamarkan oleh audio film. Bibirnya pecah-pecah dan 

mukanya yang pucat menjadi fokus kamera saat mengambil gambar tersebut. 

Rambutnya yang kusam dan juga beruban terurai dari atas kepalanya. Lewat teknik 

pengambilan gambar ini, Mawarni digambarkan sebagai perempuan yang memiliki 

fisik lemah dan umurnya yang sudah lanjut diperlihatkan dengan rinci (close up). 

Ekpresi Mawarni ditunjukkan sedang menitikkan air mata—diambil dengan close 

up—menunjukkan kepasrahan dan penderitaan Mawarni yang terbaring lemah. 

 

Gambar 3.14. 

Fragmentasi kepala (rambut) karakter Mawarni 

 

Rambut beruban dan rontok merupakan salah satu elemen penanda kerapuhan 

dan deerotisasi karakter Mawarni. Pada scene 13, Tony menyisir rambut Mawarni di 

kamarnya. Saat menyisir, rambut Mawarni rontok—hingga menggumpal—di tangan 

Tony. Rambut rontok Mawarni diambil dengan teknik pengambilan gambar close up 

untuk memperlihatkan fisik Mawarni yang sudah melemah dan rapuh. Dengan teknik 

pengambilan gambar close up, Mawarni ditunjukkan telah kehilangan appeal dan 

salah satu elemen ketertarikannya sebagai perempuan yang memiliki fisik indah 

secara visual. 
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3.2.2.2 Fragmentasi kepala dan wajah Mawarni (wujud hantu) 

  

Gambar 3.15. 

Fragmentasi kepala dan wajah karakter Mawarni (wujud hantu) 

 

Saat berwujud hantu, Mawarni justru tidak divisualisasi seperti semasa 

hidupnya yaitu berbaring lemah di atas kasur. Visualisasi wajah Mawarni justru lebih 

mendekati visualisasi saat dirinya masih hidup yaitu di masa keemasannya saat 

berkarir menjadi penyanyi. Pada scene 15, Rini bermimpi melihat wujud hantu 

Mawarni di kamarnya. Scene tersebut menandakan pertama kali muncul wujud hantu 

Mawarni. Teknik pengambil gambar close up dan sudut pengambilan gambar eye 

level memberikan detail wajah Mawarni yang berubah drastis dengan makeup 

menyeramkan sambil tersenyum penuh kengerian. Sudut pandang eye level 

menunjukkan transisi Mawarni yang dulu hanya bisa dipandang secara high level—

karena selalu berbaring di atas kasur—sekarang menjadi setara karena sudah 

memiliki wujud dan kemampuan baru. Mawarni selalu menunjukkan ekspresi 

senyum dengan penuh kengerian pada wajahnya. Pada scene yang sama, Mawarni 

digambarkan membalikkan kepalanya secara pelan-pelan menunjukkan senyum 

dengan eskpresi kelicikan. Scene ini menandakan transisi ekspresi Mawarni dari yang 
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selalu menunjukkan kesedihan dan ketakutan, ke ekspresi senyum penuh kelicikan 

dan penuh kengerian.  

Teknik close up juga digunakan untuk menunjukkan senyum menyeringai 

pada wajah Mawarni saat dirinya muncul untuk mengganggu Rini yang sedang 

melakukan sholat. Di scene 58, Mawarni muncul dari balik mukenah Rini yang 

digunakan untuk menutupi wajahnya setelah Mawarni muncul di hadapannya.  

 

3.2.2.3 Fragmentasi tangan Mawarni 

 

Gambar 3.16. 

Fragmentasi tangan karakter Mawarni 

 

Tangan Mawarni yang pucat dan mempunyai kuku hitam panjang 

divisualisasikan sebagai salah satu sumber kengerian dari ketubuhan Mawarni. Pada 

scene 58—sebelum wajah Mawarni terlihat dari balik mukenah Rini—tangan pucat 

dengan kuku hitam panjang Mawarni lebih dahulu masuk secara perlahan untuk 

menimbulkan kengerian bagi Rini, sehingga membuatnya teriak histeris.  

Teknik close up yang biasanya digunakan untuk mengerotisasi bagian 

tangan—dan kuku—perempuan sebagai visualisasi keindahan, digunakan untuk 

menggambarkan karakteristik fisik yang mengerikan pada hantu.  
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3.2.2.4 Fragmentasi punggung Mawarni 

 
 

Gambar 3.17. 

Fragmentasi punggung Mawarni 

 

Visualisasi punggung perempuan, umumnya, dijadikan sebagai penanda 

kenikmatan visual bagi laki-laki. Dalam film, biasanya punggung perempuan 

digambarkan tanpa busana (telanjang), memiliki kulit yang halus atau ditutupi dengan 

baju ketat atau rambut yang terurai dengan indah. Berbeda dengan Mawarni yang 

berwujud hantu, punggung justru menjadi arena visualisasi kengerian.  

Pada scene 28, Tony akhirnya melihat wujud Mawarni setelah kematiannya. 

Mawarni muncul secara tiba-tiba di kamar Tony saat kondisi gelap. Tony hentak 

jatuh dari kasurnya saat kamera melakukan panning ke arah Mawarni yang muncul di 

sebelah kanan kasur. Saat Tony jatuh, Tony melihat sosok Mawarni yang berambut 

panjang lurus dengan baju putih, berdiri menghadap tembok. 

Teknik pengambilan gambar medium shot dan sudut pandang low level 

digunakan untuk melihat keadaan Tony yang ketakutan melihat ibunya. Teknik 

tersebut memberikan Mawarni superioritas di atas Tony sebagai ibunya—karena 

muncul untuk meminta rambutnya disisir Tony—dan sebagai hantu yang memiliki 



92 
 

kemampuan tidak seperti manusia biasa. Medium shot digunakan untuk melihat 

visualisasi punggung Mawarni, sebagai sumber kengerian. Punggung Mawarni 

ditutupi oleh rambut hitam panjang, dan tidak menunjukkan lekukan tubuh. 

Visualisasi tersebut ditandai sebagai antithesis dari citra ideal ketubuhan perempuan. 

3.2.3 Pembahasan fragmentasi karakter Mawarti (1980) dan Mawarni (2017) 

Tabel 3.4. Pembahasan fragmentasi Mawarti dan Mawarni 

Elemen 

fragmentasi 

Mawarti Mawarni Keterangan 

Wajah/ 

kepala 

 

  

 

Perbedaan wajah dan 

makeup terletak pada 

ekspresi dan juga atribut 

Mawarni yang lebih 

menandakan kembalinya ke 

wujud prima (semasa 

menjadi penyanyi). Namun, 

keduanya sama-sama 

diambil dengan close up 

dan sudut eye level untuk 

menunjukkan kesetaraan 

dan superioritas 
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 Melalui tahap analisis fragmentasi, deskripsi tubuh perempuan (Mawarti dan 

Mawarni) digambarkan sebagai hantu ibu yang hina sekaligus menyeramkan, dan 

menggunakan feminitasnya yang aneh dan tidak biasa untuk menjadi subjek aktif. 

 Konsep feminine grotesque—ketidakbiasaan, aneh, berlebihan pada tubuh 

perempuan—digunakan untuk mendeskripsikan tubuh ibu pada karakter Mawarti 

(1980) dan Mawarni (2017). Unsur ketidakbiasaan dan keanehan tersebut dapat 

dilihat dari fragmentasi bagian tubuh kedua karakter yang meliputi wajah/kepala, 

tangan dan punggung.   

Tangan  

  

Kedua fragmentasi tangan 

masing-masing diambil 

dengan medium dan close 

up untuk menunjukkan efek 

visual yang mengerikan 

Punggung 

  

Fragmentasi ditunjukkan 

dengan eye level dan low 

level untuk menunjukkan 

kesetaraan dan superioritas, 

serta memunculkan 

konfrontasi antara karakter 

aktif dan pasif 
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 Perbedaan yang terdapat di antara fragmentasi Mawarti dan Mawarni adalah 

tidak adanya fragmentasi Mawarti semasa hidup, sesuai dengan yang diceritakan 

oleh plot film. Pada adegan pembuka film (1980), Mawarti diceritakan sudah 

meninggal—membuatnya tidak memiliki visualisasi semasa hidup kecuali melalui 

fotonya. Pada versi 2017, keadaan fisik Mawarni diceritakan dalam plot film. 

Fragmentasi Mawarni sebagai ibu menampilkan sisi kecantikan yang memudar 

karena jatuh sakit. Rambut rontok, bibir pecah-pecah, muka pucat dan ekspresi yang 

penuh kengerian merepresentasikan penderitaan Mawarni—harga yang harus 

dibayarnya karena berdoa kepada selain Tuhan.   

Fragmentasi Mawarti dan Mawarni sebagai subjek aktif dapat dilihat dari 

teknik pengambilan gambar dan sudut pandang kamera. Sudut pandang kamera yang 

mayoritas menggunakan teknik eye level dan low level menunjukkan posisi Mawarti 

dan Mawarni masing-masing sebagai setara dengan karakter lainnya atau lebih 

superior. Teknik pengambilan gambar close up  terutama pada wajah Mawarti dan 

Mawarni dapat menunjukkan detail ekspresi wajah mereka yang geram dan 

manipulatif—terhadap efek emosional karakter lainnya.  

Teknik fragmentasi ketubuhan Mawarti dan Mawarni sebagai subjek aktif 

juga ditunjukkan dengan konfrontasi mereka dengan karakter lainnya dalam film—

terutama laki-laki. Fragmentasi punggung Mawarti digambarkan pada scene 68, 

diambil dari arah belakang saat dia mencoba menyerang karakter Munarto. Lalu, 

fragmentasi punggung Mawarni diambil dengan sudut low level (menyamakan 

pandangan Tony sebagai karakter dalam scene 28), untuk menunjukkan 
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superioritasnya. Apabila biasanya karakter laki-laki (yang berada pada posisi yang 

sama dengan spektator) memposisikan diri mereka sebagai pemilik pandangan 

terhadap perempuan, Mawarti dan Mawarni malah berkonrontasi dengan mereka 

pada komposisi frame yang sama, dengan sudut pandang kamera eye level atau low 

level. Masing-masing karakteristik tersebut menunjukkan posisi mereka yang setara 

atau lebih superior.  

Fragmentasi tubuh Mawarti dan Mawarni dalam wujud hantu juga 

menunjukkan posisi sebagai subjek aktif, dengan menunjukkan bagian tubuh yang 

biasanya dierotisasi, tetapi justru memberi kesan menyeramkan. Bagian kuku dan 

tangan yang biasanya digambarkan sebagai objek fetis seksual, justru menjadi 

sumber teror karena citra feminin yang grotesque—panjang yang tidak biasa, warna 

hitam pekat dan ujung yang runcing. Creed (dalam Izharuddin, 2015: 137) 

menjelaskan bahwa adegan-adegan graphic horor yang membuat spektator ketakutan 

dan jijik, menunjukkan pengacauan identifikasi spektator terhadap kenikmatan 

pandangan sehingga mereka dihukum atas pandangan mereka.  

Melalui fragmentasi bagian tubuh Mawarti (1980) dan Mawarni (2017), dapat 

dilihat bahwa tubuh ibu justru menjadi sumber kengerian bagi anak-anaknya. 

Fragmentasi wujud fisik ibu yang grotesque, dan sebagai subjek, membuat anak-

anaknya ketakutan dan menghindari kehadiran mereka.  

 

   


