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BAB IV 

ANALISIS FOCALIZATION DAN SCHEMATA 

(Analisis Fokalisasi dan Skemata dalam Film Pengabdi Setan) 

4.1 Analisis fokalisasi karakter film Pengabdi Setan 

Fokalisasi dalam suatu cerita terjadi secara eksternal dan internal, sesuai 

dengan posisi suatu karakter dalam cerita tersebut. Fokalisasi eksternal dilakukan 

oleh narrating-agent yang dapat bertindak sebagai satu-satunya sumber pandangan, 

informasi dan judgement atas karakter dan kejadian dalam cerita. Fokalisasi eksternal 

pada orang pertama juga dapat terjadi di mana persepsi suatu cerita disampaikan 

sebagai narator (narrating self) daripada sebagai (perceiving self). Sebaliknya, 

fokalisasi internal terjadi pada orang pertama (aku). Sesuai dengan tingkatannya, 

fokalisasi dapat terjadi secara tetap (fixed), bervariasi (variable) dan jamak (multiple). 

Tingkatan fokalisasi dapat berubah sepanjang cerita dalam teks. Faktor-faktor lain 

yang dapat dipertimbangkan juga adalah waktu, tempat (space) dan kontrol atas cerita 

(Mills, 1995: 140-141).  

Mills lalu menjelaskan bahwa fokalisasi juga dapat menjelaskan teks—yang 

seharusnya netral—dapat memiliki sudut pandang atau kualitas gender tertentu—

utamanya sudut pandang laki-laki (Mills, 1995: 142).  

Dalam analisis tahap ini, peneliti akan mencoba melihat tingkatan fokalisasi yang ada 

pada Pengabdi Setan (1980) dan (2017), untuk melihat representasi motherhood pada 

karakter hantu perempuan. 
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4.1.1 Analisis fokalisasi Karakter Mawarti (1980) 

Pada tahap analisis ini, akan dibagi ke beberapa sub-analisis yaitu fokalisasi 

sebagai ibu, penanggung jawab rumah tangga dan hantu (monstrous mother).  

4.1.1.1 Analisis Fokalisasi sebagai ibu 

Scene 7 

Rita  : Oh iya yah, Rita mau ke makam ibu, terus ke rumah teman. 

Munarto : Pagi-pagi begini? Sarapan dulu. 

Rita  : Ah, Rita masih kenyang. Nanti saja, yah. 

(Rita pamit ke ayahnya) 

Rita  : Pergi dulu, yah. 

Munarto : Rita, ibumu baru meninggal. Jangan pulang malam-malam. 

 

Melalui fokalisasi eksternal dalam adegan di atas, Mawarti (1980) 

digambarkan sebagai sosok maternal yang ketidakhadirannya memberikan perbedaan 

cukup signifikan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Sosok Munarto merasa harus 

menjadi pengganti dari istrinya—yang dapat dilihat berperan sebagai pengatur urusan 

rumah tangga dan anak-anaknya.  

Sosok Mawarti digambarkan memiliki peran penting dalam stabilitas 

kehidupan anak-anak dan urusan rumah tangga. Di Pengabdi Setan versi 1980, 

Mawarti difokalisasi hanya sebagai sosok ibu rumah tangga, dan siginifikansinya 

hanya berada pada urusan domestik. Mawarti tidak difokalisasi sebagai sosok yang 

signifikan dan berkontribusi dalam mencari nafkah untuk keluarga. 
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Scene 17 

Rita : Aku heran liat kamu akhir-akhir ini. Mengapa kau pandangi aku dengan 

aneh di makam ibu? Aku rasa bukan cuma Tomi yang kehilangan Ibu. Kita semua. 

Kita telah kehilangan orang yang sama-sama kita cintai. 

 

Rita sebagai internal focalizer, melalui subyektivitasnya memandangi Tomi 

yang berlaku aneh dengan melakukan ritual mistis. Dia menganggap bahwa Tomi 

berlaku aneh semenjak ditinggal ibunya. Mawarti difokalisasi sebagai sosok yang 

penting di kehidupan baik Rita dan Tomi, Rita berpikir bahwa ketidakhadirannya 

membuat Tomi semakin tidak stabil dan mendekati keadaan yang abnormal. 

Rita juga memfokalisasi Mawarti sebagai sosok yang dicintai. Rita merasa 

kehilangan sosok Mawarti dan mencoba untuk meyakinkan Tomi—lewat 

subtektivitasnya—bahwa dia juga merasa kehilangan sosok Mawarti.  

Scene 35 

Tomi  : Yah, semenjak ibu pergi, rasa-rasanya Tomi semakin tidak betah deh 

tinggal di rumah.  

Rita  : Iya yah, Rita juga maunya ngeluyur aja. 

 

Dialog ketiga di atas bahkan lebih secara eksplisit menunjukkan motherhood 

blaming atas suasana yang terjadi kepada keluarga tersebut. Tomi dan Rita, yang 

berperan sebagai external focalizer, memberikan penjelasan kepada ayahnya bahwa 

ketidakhadiran ibunya menyebabkan ketidaknyamanan untuk tinggal di rumah. Selain 

itu, teks juga menunjukkan efek dari ketidakhadiran Mawarni sebagai ibu, justru 

membuat kebiasaan Rita untuk keluar rumah—yang digambarkan sebagai kebiasaan 

yang buruk—akhirnya semakin menjadi-jadi dan berakibat buruk.  
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Fokalisasi Mawarni sebagai ibu menunjukkan efek dari maternal absence 

terhadap anak-anaknya. Walaupun sosok Munarto sebagai ayah—seharusnya— 

memiliki porsi tanggung jawab dalam menjaga stabilitas perkembangan psikologis 

dan fisik anak, namun lewat fokalisasi eksternal ini diperlihatkan bahwa hanya 

Mawarti yang menanggung seluruh beban tersebut. Novak (2014: 1) menjelaskan 

bahwa gagasan-gagasan tentang tanggung jawab ibu—dalam urusan rumah tangga—

mengabaikan subyektivitas perempuan (ibu), serta mendorong penonton untuk 

mengantagoniskan (villainize) lalu menetapkan standar tinggi parenting pada pundak 

ibu 

4.1.1.2 Analisis Fokalisasi sebagai penanggung jawab urusan rumah 

tangga 

Scene 24 

Munarto : Ayah sudah menyiapkan biro pembantu rumah tangga, karena rumah 

ini harus tetap ada yang urus, supaya tidak berantakan seperti sekarang ini. 

 

Selain menjadi ibu, Mawarti juga—menurut fokalisasi eksternal dari karakter-

karakter dalam film—difokalisasi sebagai penanggung jawab penuh urusan rumah 

tangga. Hal tersebut disampaikan oleh Munarto, sebagai external focalizer, bahwa 

rumah menjadi berantakan semenjak Mawarti meninggal.  

 Apabila diperhatikan secara tidak seksama, dialog di atas bersifat netral—

secara pandangan gender—dan tidak memiliki maksud tertentu. Namun, dapat dilihat 

bahwa Munarto merujuk keadaan “...berantakan seperti sekarang ini”, kepada waktu 

Mawarti sudah meninggal, dan tidak dapat mengurus urusan kebersihan, kerapihan 
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atau keteraturan rumah. Lalu, Munarto memutuskan untuk memperkerjakan 

pembantu rumah tangga. Dialog ini menunjukkan peran Mawarti sebagai ibu rumah 

tangga, dan ketidakhadirannya membuat keadaaan rumah tidak teratur dan 

berantakan. 

Terdapat ekspektasi tinggi kepada posisi perempuan (Mawarti) yang 

diharapkan dalam sudut pandang laki-laki. Namun, di waktu yang sama, terdapat 

pembatasan peran bagi perempuan dalam rumah tangga yang hanya bisa bergerak 

dalam ranah domestik saja. Mawarti difokalisasi sebagai penanggung jawab 

terbesar—bahkan satu-satunya—dalam urusan domestik.  

4.1.1.3 Analisis Fokalisasi sebagai hantu (monstrous mother) 

Scene 22 

Rita  : Her, semenjak kematian ibu, macam-macam saja yang terjadi di 

rumah ini..... Begini, Her, aku pernah melihat Tomi bicara dengan seseorang yang 

mirip ibu. 

Herman : Gini Rit, aku juga kurang paham. Tapi, kata orang, 40 hari setelah 

kematian, arwahnya masih gentayangan di sekitar rumah. 

 

Mawarti sebagai hantu merupakan peran yang paling signifikan—menurut 

fokalisasi eksternal—dalam film ini. Rita, sebagai perpanjangan tangan narator 

eksternal, menggambarkan sosok ibu sebagai sosok yang mengganggu stabilitas 

rumah dan orang-orang di dalamnya. Dialog di atas belum menunjukkan keyakinan 

Rita bahwa ibunya adalah hantu yang kembali dari kematian untuk mengganggunya. 

Dialog di atas menunjukkan bahwa Rita melihat keanehan yang ada di rumahnya 
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lewat tindakan Tomi yang semakin abnormal. Dia menduga bahwa sikap Tomi 

adalah efek psikologis dari kepergian ibunya.  

Scene 38 

Rita : Aku bingung, Her. Aku takut arwah ibu masih gentayangan di sini.  

 

Pada dialog kedua di atas, Rita akhirnya percaya bahwa arwah ibunya menjadi 

hantu yang mengganggu keluarganya. Sebagai focalizer internal, sudut pandang Rita 

menjadi sudut pandang yang menjelaskan naratif film pada scene tersebut. Setelah 

melihat hantu ibunya di scene 30, Rita akhirnya percaya bahwa ibunya adalah 

sumber teror yang terjadi di rumahnya. Rita memiliki peran penting dalam 

menarasikan kesadaran (posisi) ibunya dalam film. Mawarti difokalisasi sebagai ibu 

yang—kembali dari kematian—mengganggu stabilitas kehidupan dalam rumah 

tersebut. Mawarti juga difokalisasi sebagai sosok yang tidak ingin melepas 

pengaruhnya dari anak-anak dan keluarganya, sehingga menimbulkan rasa ketakutan 

dan ketidaknyamanan.  

Walaupun memiliki kekuatan dan kemampuan lebih, posisi karakter Mawarti 

dalam film bersifat pasif—menurut fokalisasi—terutama karena subyektivitasnya 

tidak disertakan di dalam film. Mawarti tidak diposisikan sebagai internal atau 

external focalizer, karena posisinya sebagai obyek (focalized). Subyektivitas Tomi 

dan Rita menunjukkan posisi mereka sebagai focalizer , serta pandangan mereka 

menjadi pandangan dari penonton. 
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4.1.2 Analisis fokalisasi karakter Mawarni (2017) 

Pada tahap analisis ini, akan dibagi ke beberapa sub-analisis yaitu fokalisasi 

sebagai ibu, tulang punggung keluarga, pengabdi setan dan hantu (monstrous 

mother). 

4.1.2.1 Analisis Fokalisasi sebagai ibu (bad mother) 

Scene 8 

Rini  : Bondi, itu ibu manggil kamu gak denger? Bondi! Itu ibu manggil! 

(Bondi terlihat enggan menjenguk ibunya) 

Rini  : Bondi, itu kan ibu. Kenapa harus takut? 

Bondi  : Ibu kenapa gak dirawat di rumah sakit aja ya kak? 

Rini  : Karena kita sudah tidak punya uang, jadi kita harus bantu bapak 

mengurus ibu. 

 

Peneliti melihat perbedaan bagaimana anak-anak Mawarni (2017) dan anak-

anak Mawarni mempersepsikan ibu mereka. Melalui fokalisasi eksternal dari dialog 

di atas, kondisi Mawarni membuat anak-anaknya takut terhadapnya. Fokalisasi 

eksternal antara Rini dan Bondi menunjukkan bahwa ibunya membuat mereka tidak 

tenang dan nyaman berada di sekitarnya.  

Dari dialog di atas juga dapat dilihat bahwa karakter Rini mengurus ibunya—

bukan murni karena ibunya—namun untuk membantu ayahnya. Sejak semasa 

hidupnya, Mawarni adalah sosok yang ditakuti oleh anak-anaknya. Kondisi 

kesehatan Mawarni—dan auranya yang menyeramkan—menjadi faktor utama 

ketakutan anak-anaknya dalam memberikan perawatan kepada ibunya sendiri. Dari 
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fokalisasi di atas, ditunjukkan bahwa Mawarti adalah sumber teror dan kengerian 

yang terjadi di rumahnya, bahkan sebelum menjadi hantu. Sudut pandang Bondi 

memfokalisasi Mawarni sebagai sumber ketidaknyamanan yang mengganggu dan 

hanya menyulitkan kehidupannya.  

4.1.2.2 Analisis Fokalisasi sebagai tulang punggung keluarga 

Scene 2 

Bos  : Saya sudah lihat, penjualan rekaman-rekaman ibu kamu memang 

sudah tidak jalan lagi. Royalti juga sudah tidak ada.  

Rini  : Bapak juga titip menanyakan royalti tahun-tahun sebelumnya juga, 

Pak.  

Bos  : Oh, sudah dibayarkan. Memang 5 tahun terakhir sudah tidak ada 

pendapatan lagi. 

 

Mawarni menunjukkan karakter yang berbeda dengan Mawarti, karena 

perannya sebagai tulang punggung keluarga. Rini sebagai focalizer eksternal dalam 

dialog di atas, menunjukkan bahwa satu-satunya sumber pemasukan keluarganya 

diharapkan dari hasil jerih payah ibunya semasa menjadi penyanyi. Rini 

memfokalisasi ayahnya yang justru menanyakan royalti yang dimiliki ibunya. Secara 

implisit, Mawarni difokalisasi sebagai sumber dukungan finansial keluarganya. Rini 

mengungkapkan perasaan putus asa terhadap kondisi ekonomi keluarganya yang 

sangat bergantung kepada sisa-sisa penghasilan Mawarni semasa menjadi penyanyi. 

Kondisi Mawarni yang terbaring lemah tidak berdaya memberikan pengaruh 

yang besar terhadap kondisi ekonomi keluarganya. Melalui fokalisasi eksternal, Rini 
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dan anggota keluarga yang lain dependen terhadap Mawarni dan kapasitasnya 

sebagai penunjang kehidupan dalam bidang ekonomi.  

4.1.2.3 Analisis Fokalisasi sebagai pengabdi setan 

Scene 42 

Budiman : Waktu ayah kamu menikah dengan ibu kamu, nenek kamu tidak 

setuju. 

Rini  : Kenapa? 

Budiman : Jaman itu, seniman itu kurang bermartabat, dan ibu kamu tidak bisa 

memberikan keturunan.  

Rini  : Tapi setahu saya, ibu dan nenek itu baik-baik saja. 

Budiman : Ya itu setelah kamu lahir. Tapi setelah ibu kamu sakit selama 2 

tahun, nenek kamu berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Nenek kamu 

percaya bahwa ibu kamu tidak berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan keturunan.  

Rini  : Jadi berdoa kepada siapa? 

 Budiman : Iblis. 

 

Dialog di atas menunjukkan Mawarni difokalisasi sebagai wanita karir, yang 

harus menerima risiko karir yang dijalankannya. Melalui fokalisasi eksternal dari 

dialog di atas, digambarkan bahwa Mawarni harus menghadapi kesulitan dalam 

mendapatkan restu calon mertuanya, Nenek Rahma. Selain difokalisasi sebagai 

perempuan yang tidak bermartabat karena memiliki karir sebagai seniman, Mawarni 

juga difokalisasi sebagai perempuan yang tidak bermartabat karena tidak bisa 

menghasilkan keturunan.  
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Budiman sebagai fokalisasi eksternal, memfokalisasi Mawarni sebagai 

perempuan yang berdoa kepada iblis untuk meminta keturunan. Sudut pandang 

Budiman (sebagai laki-laki) membentuk persepsi tentang Mawarni yang rela 

bergabung dengan sekte sesat untuk bisa memiliki anak. Fokalisasi tersebut 

menunjukkan fokalisasi yang bersifat male-oriented, selain karena dilakukan oleh 

laki-laki, subyektivitas Mawarni sebagai perempuan tidak dihadirkan. Subyektivitas 

Mawarni tentang bagaimana dirinya ditekan karena tuntutan masyarakat yang tinggi 

terhadap perempuan, justru tidak hadir karena Mawarni yang tidak memiliki 

“suara”—karena perannya sebagai obyek fokalisasi.  

4.1.2.4 Analisis Fokalisasi sebagai hantu (monstrous mother) 

Scene 60 

Rini  : Seharusnya kita gak lari dari rumah. Kalau itu memang ibu, kita 

bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.  

Tony  : Tidak, itu bukan ibu. 

 

Fokalisasi eksternal di atas menunjukkan Mawarni sebagai hantu, melalui 

dialog Rini dan Tony sebagai focalizer eksternal. Wujud Mawarni sebagai hantu 

digambarkan sebagai sosok yang mengganggu ketenangan mereka. Mawarni 

difokalisasi sebagai monstrous mother, yang menaruh anak-anaknya di bawah 

kuasanya dan secara egois mengambil kontrol atas kehidupan mereka, walaupun 

dirinya sudah meninggal.  
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Rini dan Tony sebagai focalizer eksternal memfokalisasi ibunya sebagai teror 

yang kembali dari kematian. Persepsi Rini dan Tony membentuk posisi Mawarni 

sebagai kekuatan eksternal yang mencoba untuk menggoyahkan kesatuan mereka 

sebagai keluarga. Fokalisasi di atas juga menggambarkan state of mind Rini dan 

Tony sebagai sosok yang kritis dan tidak mudah percaya pada hal-hal mistis.  

Perbedaan yang ada di antara fokalisasi anak-anak terhadap ibunya dalam 

Pengabdi Setan 1980 dan 2017 adalah ketidakyakinan Tony terhadap Mawarni yang 

menjadi hantu. Jika pada versi 1980, Rita dan Tomi meyakini bahwa ibunya 

gentayangan di rumah mereka, versi 2017—terutama pada scene di atas—

menunjukkan terjadinya argumen antara Rini dan Tony tentang apakah Mawarni, 

sebagai ibu mereka, kembali dari kematian untuk menggentayangi mereka 

4.1.3 Pembahasan fokalisasi karakter Mawarti (1980) dan Mawarni (2017) 

Tabel 4. 1. Pembahasan fokalisasi Mawarti (1980) dan Mawarni (2017) 

Tema fokalisasi : Tema fokalisasi : Analisis 

Fokalisasi sebagai ibu : 

Rita : Aku heran liat 

kamu akhir-akhir ini. 

Mengapa kau pandangi 

aku dengan aneh di 

makam ibu? Aku rasa 

bukan cuma Tomi yang 

kehilangan Ibu. Kita 

semua. Kita telah 

kehilangan orang yang 

sama-sama kita cintai. 
 

Fokalisasi sebagai ibu 

(bad mother): 

Rini  : Bondi, 

itu kan ibu. Kenapa 

harus takut? 

Bondi  : Ibu 

kenapa gak dirawat di 

rumah sakit aja ya kak? 
 

Fokalisasi menunjukkan 

keduanya sebagai objek 

pasif. Namun, bagian 

Mawarti lebih 

menunjukkan konotasi 

positif dibandingkan 

Mawarni, yang 
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menggambarkan 

keadaannya yang 

menakuti anak-anaknya.  

Fokalisasi sebagai 

penanggung jawab rumah 

tangga : 

Munarto : Ayah 

sudah menyiapkan biro 

pembantu rumah 

tangga, karena rumah 

ini harus tetap ada yang 

urus, supaya tidak 

berantakan seperti 

sekarang ini. 
 

Fokalisasi sebagai tulang 

punggung  keluarga: 

Rini  : Bapak 

juga titip menanyakan 

royalti tahun-tahun 

sebelumnya juga, Pak.  

Bos  : Oh, 

sudah dibayarkan. 

Memang 5 tahun 

terakhir sudah tidak 

ada pendapatan lagi. 
 

Fokalisasi menunjukkan 

kedua karakter sebagai 

objek pasif yang 

difokalisasi. Perbedaan 

terletak pada bagian 

Mawarti yang sangat 

terkesan male-oriented 

karena difokalisasi oleh 

karakter Munarto yang 

terkesan menaruh seluruh 

beban rumah tangga 

kepada almarhum 

Mawarti. 

Fokalisasi sebagai hantu 

(monstrous mother) : 

Rita : Aku bingung, 

Her. Aku takut arwah 

ibu masih gentayangan 

di sini. 
 

Fokalisasi sebagai hantu 

(monstrous mother): 

Rini  : 

Seharusnya kita gak 

lari dari rumah. Kalau 

itu memang ibu, kita 

bilang sama dia supaya 

gak ganggu kita lagi.  

 

 

Keduanya berada pada 

posisi pasif, dan 

digambarkan sebagai 

wujud yang menakutkan 

dan penuh dengan teror. 
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- Fokalisasi sebagai 

pengabdi setan : 

Rini  : Tapi 

setahu saya, ibu dan 

nenek itu baik-baik 

saja. 

Budiman : Ya itu 

setelah kamu lahir. 

Tapi setelah ibu kamu 

sakit selama 2 tahun, 

nenek kamu berpikir 

bahwa ada sesuatu 

yang tidak beres. 

Nenek kamu percaya 

bahwa ibu kamu tidak 

berdoa kepada Tuhan 

untuk mendapatkan 

keturunan.  

Rini  : Jadi 

berdoa kepada siapa? 

 Budiman : Iblis. 
 

Mawarni difokalisasi 

secara male-oriented oleh 

Budiman, yang 

memfokalisasi Mawarni 

dengan stereotip seniman, 

dan dugaan terhadapnya 

sebagai pengabdi setan. 

 

 Analisis fokalisasi dalam kedua versi Pengabdi Setan, menunjukkan 

representasi yang berbeda antara karakter Mawarti (1980) dan Mawarni (2017). 

Beberapa elemen dan peran karakter dibentuk melalui sudut pandang pelaku 

fokalisasi—yang seluruhnya dilakukan oleh karakter-karakter selain Mawarti dan 

Mawarni dalam kedua film.  

 Pemunculan motherhood dalam narasi film berbeda-beda sesuai sudut 

pandang karakter yang dominan dalam memfokalisasi Mawarti dan Mawarni. Dalam 

Pengabdi Setan (1980), karakter Mawarti difokalisasi sebagai ibu yang dicintai oleh 

anak-anaknya, serta kematiannya meninggalkan dampak yang buruk bagi keluarga 
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dan rumah tangga. Sedangkan, karakter Mawarni pada versi 2017 difokalisasi 

sebagai sumber kengerian dan ketidaknyamanan anak-anaknya yang berperan 

sebagai pelaku fokalisasi. Kondisi Mawarni yang sakit tanpa sebab yang jelas, 

membuat Bondi—anak Mawarni—sebagai external focalizer merasa tidak nyaman 

dengan kehadirannya (scene 8).  

 Peran motherhood Mawarti dan Mawarni juga dimunculkan melalui fokalisasi 

karakter protagonis di dalam film. Mawarti difokalisasi sebagai ibu yang memiliki 

tanggung jawab penuh terhadap urusan rumah tangga. Suara dominan Munarto 

(scene 24) memfokalisasikan Mawarti sebagai penanggung jawab penuh urusan 

rumah tangga, dengan menunjukkan ketidakhadirannya secara tidak langsung 

berdampak pada kondisi rumah yang sudah tidak teratur lagi. Karakter Mawarni 

(2017) difokalisasi sebagai ibu yang juga sekaligus berperan sebagai tulang 

punggung keluarga dengan bekerja menjadi penyanyi. Melalui fokalisasi eksternal, 

Rini menggambarkan dependensi ayahnya—beserta seluruh keluarganya—terhadap 

penghasilan royalti Mawarni (scene 2).  

 Kedua karakter—Mawarti dan Mawarni—difokalisasi sebagai hantu melalui 

sudut pandang karakter-karakter lain di dalam film, yang menimbulkan rasa takut 

dan tidak aman pada pelaku fokalisasi. Selain menjadi hantu, fokalisasi karakter 

Budiman (dalam scene 42 Pengabdi Setan (2017))  menarasikan Mawarni sebagai 

perempuan yang  berdoa kepada iblis untuk meminta keturunan. Fokalisasi ini 

memunculkan representasi Mawarni sebagai karakter perempuan yang hina—bahkan 

sebelum dirinya bertransformasi ke wujud hantu.  
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 Kesamaan pola yang ada pada analisis fokalisasi dalam kedua film—di mana 

Mawarti dan Mawarni berperan sebagai objek fokalisasi di film—menunjukkan 

Mawarti dan Mawarni sebagai objek pasif yang tidak memiliki kontrol akan cerita 

atau kesadaran mereka sendiri sebagai karakter. Pengetahuan apa dan siapa memiliki 

relasi dengan kekuatan sosial—dengan menunjukkan siapa yang memiliki 

pengetahuan tentang kisah, maka mereka memegang kontrol terhadap situasi 

(Thwaites, Davis dan Mules, 2009: 189).  

 Fokalisasi tentang Mawarni dan Mawarti di sepanjang film juga identik 

dengan sudut pandang yang berorientasikan kepada laki-laki (male oriented). Hal ini 

dapat dilihat dari mana voice (suara) sudut pandang tersebut datang dan melihat 

bagaimana sudut pandang gender membentuk persepsi tertentu yang membedakan 

antara perempuan dan laki-laki (Mills, 1995: 143). Terutama, fokalisasi Munarto 

pada Mawarti sebagai penanggung jawab urusan rumah tangga, dan fokalisasi 

Budiman pada Mawarni tentang perannya sebagai seniman yang tidak bermartabat 

dan caranya memiliki keturunan.  

Selain menunjukkan sudut pandang laki-laki yang dominan dalam 

memandang perempuan, fokalisasi tersebut juga menunjukkan tidak adanya kontrol 

karakter yang difokalisasi—Mawarti (1980) dan Mawarni (2017)—terhadap 

subyektivitas mereka. Peran pasif Mawarti (1980) dan Mawarni (2017) dalam 

fokalisasi, menunjukkan bahwa film Pengabdi Setan mengabaikan sudut pandang 

maternal, atau subyektivitas kedua karakter sebagai ibu. Problematika yang harus 

dihadapi Mawarti (1980) dan Mawarni (2017) sebagai ibu tidak dihadirkan melalui 
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sudut pandang mereka sendiri, namun melalui anak-anak mereka dan karakter lain 

(male oriented).  

4.2 Analisis skemata karakter film Pengabdi Setan  

Analisis feminin Sara Mills yang terakhir adalah schemata, merupakan 

kerangka paling luas yang berhubungan dengan pola pikir, ideologi, dan kepercayaan 

yang dominan yang berlaku di masyarakat dan dapat ditemukan dalam kedua versi 

film Pengabdi Setan. Representasi motherhood yang ditampilkan pada karakter 

Mawarti dan Mawarni tersusun dari banyak susunan elemen karakter (character), 

fragmentasi bagian tubuh (fragmentation) dan fokalisasi, sudut pandang narasi 

melalui karakter yang memunculkan persepsi tentang kedua karakter tersebut 

(focalization). 

4.2.1 Konstruksi Sosial Motherhood 

Motherhood merupakan tema yang diangkat dalam kedua versi film Pengabdi 

Setan (1980 dan 2017). Selain menjadi fokus naratif, konstruksi sosial yang 

mengelilingi gambaran peran perempuan sebagai ibu menjadi inti cerita dari kedua 

film tersebut. Tentunya, kedua film menggunakan cara yang berbeda dalam 

menggambarkan karakter ibu dan keibuan itu sendiri, berdasarkan ideologi yang 

berbeda. Dengan jarak 30 tahun lamanya, ideologi tentang motherhood dan politik 

gender merubah pandangan film terhadap—walaupun masih terdapat identifikasi ciri 

ideologi lama untuk menyesuaikan latar belakang waktu film.  

Dalam kedua versi film, motherhood dikonstruksikan sebagai kulminasi dari 

peran perempuan di masyarakat, sebagaimana yang diharapkan pada era tersebut—
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dan bahkan hingga sekarang.  Perempuan dewasa digambarkan sebagai pemegang 

dan pemikul tanggung jawab untuk menghasilkan keturunan, sekaligus untuk 

membesarkan dan mendidik mereka. Hal tersebut sejalan dengan ideologi ibuisme 

negara sebagai bio-power yang disebarkan oleh rezim Soeharto untuk mencapai 

stabilitas politik—dengan menekan perempuan dalam domestifikasi peran sesuai 

gender. Selain menjadi pemikul beban maternal, perempuan juga harus bertanggung 

jawab pada urusan rumah tangga. Hal inilah yang membuat pengorbanan 

(sacrifice)—perempuan meninggalkan keinginan (desire)—menjadi syarat ibu ideal. 

Sesuai dengan ibuisme negara, menuruti keinginan pribadi (personal desire)—salah 

satunya bekerja atau berkarir—akan mengalienasi perempuan (ibu) sebagai other.  

Dengan ideologi tersebut, karakterisasi perempuan dalam film—khususnya 

dalam Pengabdi Setan—sebagai good mother atau bad mother ditunjukkan melalui 

bagaimana Mawarti (1980) dan Mawarni (2017) menjalankan peran maternal 

mereka. Good mother digambarkan dengan karakteristik cinta dan pengorbanan, 

kelihaian dalam mengurus anak dan penerimaan (acceptance) terhadap peran mereka 

sebagai ibu. Bad mother memiliki karakter mengedepankan ego, ketidakmampuan 

mengurus anak, membahayakan mereka dan menolak peran mereka (Swigart dalam 

Novak, 2014: 14). Arnold menganggap bahwa representasi good mother pada film 

merupakan praktik penyesuaian terhadap ideologi dominan (patriarki) yang 

menganggap bahwa penerimaan dan pengorbanan maternal merupakan karakteristik 

perempuan ideal. Bad mother—figur maternal yang banyak digambarkan dalam film 

horor—berperan sebagai konstruksi perempuan yang tidak mencerminkan karakter 

good mother, lalu dihukum atas perbuatannya (2013: 4).   



113 
 

Representasi monstrous mother—ibu dalam film horor—umunya 

diidentifikasikan dengan karakter bad mother. Namun, representasi karakter hantu 

perempuan (ibu) merupakan pencitraan perempuan yang kompleks. Kusumaryati 

dalam Cinemapoetica.com (2016) menjelaskan bahwa representasi hantu perempuan 

merupakan sumber dari campuran misteri, ketertarikan, iba, ketakutan dan humor. 

Kompleksitas dan subyektivitas karakter ibu penting untuk menarik kesimpulan 

ideologis dalam representasi mereka dalam film horor.  

Pada Pengabdi Setan (1980), hantu Mawarti digambarkan sebagai bad mother 

karena secara egois ingin menguasai anaknya dengan kekuatan yang korup. Mawarti 

merupakan overfeeding mother yang menahan anak-anaknya dari memasuki The 

Law of The Father, yaitu agama. Hal ini dapat dilihat dari adegan di mana Mawarti 

melarang anaknya, Tomi, untuk melakukan sholat—setelah disarankan oleh ustaz 

yang diperankan oleh laki-laki. Mawarti juga digambarkan sesuai dengan perannya 

sebagai ibu pada era Orde Baru, yang memiliki tanggung jawab besar pada urusan 

domestik ketimbang suaminya, Munarto. Sejak kepergiannya, Munarto 

memperkerjakan Darminah sebagai pembantu rumah tangga untuk menggantikan 

posisi Mawarti dalam urusan rumah tangga. Secara implisit, bagian dari cerita ini 

juga menggambarkan peran Mawarti sebagai karakter good mother—kepatuhan dan 

dedikasi perempuan (ibu) dalam menjalankan peran maternal yang diharapkan 

darinya.  

Mawarni, dalam Pengabdi Setan (2017) juga merepresentasikan overfeeding 

mother saat dirinya memutuskan untuk mengorbankan anaknya, Ian, dan saat 

menjadi hantu. Mawarni juga menghalangi jalan anaknya untuk mencapai tatanan 
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simbolik (agama) seperti saat meneror Rini yang tengah melakukan sholat. 

Perbedaan terletak pada peran good mother Mawarni untuk menunjukkan maternal 

sacrifice terhadap keluarganya. Mawarni mengorbankan dirinya untuk bekerja dan 

menyediakan biaya hidup untuk keluarganya, serta bergabung dengan sekte 

kesuburan—untuk dapat menghasilkan keturunan sebagaimana yang diekspektasikan 

darinya sebagai perempuan. Penelitian oleh Dewi (2011) menunjukkan bahwa peran 

ibu dalam mendukung ekonomi keluarga menyebabkan pergeseran paradigma 

tentang melihat konstruksi good mothering yang ada di Indonesia (Dewi, 2011: 208-

210). Stereotipe tentang ibu yang bekerja di luar rumah—dalam film versi 2017—

semakin menegaskan tentang konstruksi sosial yang berlaku di masyarakat, bahwa 

pada akhirnya dualitas peran perempuan di rumah dan di luar rumah hanya akan 

membawa kerugian dalam ranah rumah tangga. Hal tersebut direpresentasikan 

melalui peran Mawarni sebagai penyanyi. Walaupun menjadi tulang punggung 

keluarga, pada akhirnya perannya sebagai wanita karir berujung pada jarak 

hubungan antara dirinya dan anak-anaknya.    

4.2.2 Motherhood (keibuan) sebagai abject (kehinaan) 

Hubungan figur maternal dengan abject (kehinaan) merupakan konsep yang 

dikemukakan oleh Kristeva (dalam Creed, 1986: 45), sebagai sesuatu yang tidak 

menghargai ‘batasan, posisi dan aturan’ serta mengganggunya. Abject digambarkan 

salah satunya dengan ‘menghilangkan atau mengancam untuk menghilangkan batas’. 

Abject mencoba untuk mengganggu dan menantang tatanan simbolik serta yang 

menjaga stabilitasnya. Selain itu, abject dibentuk dalam hubungan ibu (maternal) dan 

anak, ketika anak mencoba untuk keluar dari otoritas ibu menuju tatanan simbolik—
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yang direpresentasikan melalui ritual agama dalam Pengabdi Setan dan film horor 

Indonesia pada umumnya.  

Letak kengerian dan teror adalah esensi utama dari keibuan itu sendiri. 

Hubungan antara anak dan ibu, kesuburan perempuan dalam menghasilkan 

keturunan, serta peran perempuan (ibu) dalam keluarga merupakan inti dari kehinaan 

(abject) yang direpresentasikan melalui karakter Mawarti (1980) dan Mawarni 

(2017). Kristeva (dalam Creed, 1986: 47-48) menjelaskan bahwa kehinaan dalam 

film horor dibentuk melalui : (1) kotoran dari badan seperti darah, nifas, muntah 

serta bentuk utamanya yaitu mayat; (2) konfrontasi dengan tatanan simbolik; dan (3) 

maternal/keibuan itu sendiri. Seluruh aspek tersebut berada pada kedua karakter 

yang dianalisis, Mawarti dan Mawarni.  

Di akhir masing-masing film, terdapat mayat hidup yang mencoba untuk 

menyerang karakter protagonis, sebagai representasi kehinaan dalam bentuk mayat 

(badan tanpa nyawa). Kedua, wujud hantu (grotesque) Mawarti dan Mawarni 

mencoba untuk melakukan konfrontasi dengan tatanan simbolik—yang 

direpresentasikan oleh agama. Terakhir, hubungan maternal antara Mawarti serta 

Mawarni dengan anak-anaknya adalah suatu kehinaan, yang menggambarkan upaya 

anak-anak mereka untuk melepaskan diri otoritas maternal dan menuju ke tatanan 

simbolik. Peran ayah, di masing-masing film, digambarkan tidak hadir ketika anak-

anaknya membutuhkan. Maka itu, agama adalah tatanan simbolik yang harus 

dihadapi oleh Mawarti dan Mawarni.  
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4.2.3 Tubuh grotesque sebagai Strategi Kekuasaan Perempuan 

Wujud grotesque juga merupakan strategi untuk memunculkan kekuasaan 

yang digunakan dalam kedua versi film Pengabdi Setan. Wujud grotesque juga 

menjadi kualitas dari abject karena identifikasinya dengan ‘perlawanan terhadap 

struktur dominan dan tidak mengenal batasan’ (Guy, 2009: 15-16). Hal ini merujuk 

kepada kekuatan tubuh grotesque dalam membalikkan ideologi gender dominan—

bahwa tubuh perempuan merupakan objek pasif.  

Tubuh grotesque Mawarti (1980) dan Mawarni (2017) merupakan identifikasi 

kekuasaannya, karena identik dengan menembus batas. Kemampuannya untuk 

sebagai hantu—yang melebihi kemampuan manusia biasa—berguna sebagai 

dominasi aktif untuk mempengaruhi perkembangan karakter dan jalan cerita di 

dalam film. 

Mawarti dan Mawarni sebagai hantu yang tidak mengenal batas dan aturan—

merupakan identifikasi resistensi perempuan. Foucault mengemukakan bahwa 

kualitas atau aspek dari kelas sosial bawah (pleb) berada pada seluruh wujud being 

(yang ada) mulai dari tubuh, kelas, individu dan sebagainya. Kualitas tersebut berada 

dalam hubungan kekuasaan (power relation) yang mana membentuk motivasi dalam 

penciptaan dan pembangunan kekuatan-kekuatan yang baru. Pengurangan kualitas 

kelas bawah (pleb) yang ada pada seluruh tubuh being, dapat dicapai dengan tiga 

cara, salah satunya dengan merubah sifat atau kualitas dengan strategi perlawanan 

(Foucault dalam Gordon, 1980: 138). Mawarti (1980) dan Mawarni (2017) 

merupakan sosok yang dikurung dan ditindas semasa hidupnya, maka dengan 
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kekuatan supranatural yang dimiliki, mereka memiliki kesempatan untuk 

menunjukkan kekuasaan mereka.  

Kekuasaan perempuan dikonstruksikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai 

negatif. Untuk menunjukkan kekuasaan, mereka harus mengidentifikasikan diri 

dengan sesuatu yang hina (abject), buruk dan mengganggu stabilitas.  

4.2.4 Strategi Penundukan Peran Perempuan 

Dalam film Pengabdi Setan (1980 dan 2017), motherhood menjadi medium 

untuk menundukkan peran perempuan melalui dominasi agama dan konstruksi sosial 

dualitas peran perempuan. Pengabdi Setan (1980) menggunakan agama sebagai 

kompas moral terutama untuk menaruh beban pendidikan agama dalam keluarga di 

atas pundak seorang ibu. Alasan Mawarti menjadi hantu (bad mother) tidak 

dijelaskan di dalam film, sampai plot menceritakan pada penonton bahwa teror yang 

menggentayangi keluarga Munarto adalah karena mereka tidak melakukan sholat 

dan jauh dari agama. Hal ini semakin ditekankan dengan kembalinya arwah Mawarti 

untuk menghantui mereka yang jauh dari ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa 

Mawarti sebagai ibu, dihukum, karena kelalaiannya sebagai ibu dalam mengajarkan 

anak-anak dan keluarganya ajaran agama. Lalu, dengan agama juga Mawarti 

dikalahkan saat kyai membacakan Ayat Kursi—menggambarkan tatanan simbolik 

yang akhirnya kembali ditegakkan. William (dalam Freeland, 1996: 744) 

berpendapat bahwa, meskipun perempuan dalam film horor mencoba untuk 

mengambil posisi pemiliki tatapan (possessor of the gaze), pada akhirnya mereka 

akan dihukum karena mencoba untuk menantang dan membalikkan aturan dan 

struktur yang telah berlaku.  
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Hammond dan Jablow (1976: 55) menuliskan bahwa keibuan modern 

meliputi peran istri dalam fungsi ekonomi dan peran ibu dalam fungsi mengasuh 

anak, menjadikan konsentrasi perempuan menjadi terbagi. Kark (1958) dan Ward 

(1968) menunjukkan bahwa perempuan membiasakan dirinya untuk menanggung 

beban dan tanggung jawab yang dapat mempengaruhi keluarga dan propertinya 

(dalam Hammond dan Jablow, 1976: 98). Dalam film Pengabdi Setan (2017), 

Mawarni telah mengalami othering yang berkali lipat. Dualitas perannya sebagai 

istri pencari nafkah dan ibu dari anak-anaknya, dimunculkan sebagai salah satu 

sebab tidak langsung penderitaan yang dialaminya. Mulai dari sulitnya mendapatkan 

restu dari calon mertuanya, jatuh sakit sampai jauhnya jarak hubungan maternal 

dengan anak-anaknya. Narasi tersebut memunculkan stereotipe bahwa perempuan 

yang tidak mendedikasikan dirinya sebagai ibu penuh waktu, akan mendapatkan 

hukuman dan menjadi other dalam ideologi dominan. Menjadi ibu memerlukan 

perhatian yang eksklusif dan tanpa pamrih untuk memberikan perhatian kepada 

anak, dengan dasar kapasitas emosional dan psikologis. Ibu diekspektasikan untuk 

mematuhkan dirinya pada mengurus anak, meskipun posisi perempuan dalam 

keluarga semakin berubah mengikuti zaman (Stone, 2014: 341).  

Strategi penundukan perempuan juga dilakukan dengan menghilangkan suara mereka, 

melalui penolakan dan pengabaian subyektivitas ibu. Subyektivitas karakter Mawarti 

(1980) dan Mawarni (2017) diabaikan, sehingga signifikansi yang tersisa dari 

karakter mereka sebagai ibu adalah tubuh mereka yang abject (hina)—wujud mereka 

sebagai hantu. Ideologi dominan dalam kedua film adalah ibu sebagai kehinaan yang 

menolak untuk melepaskan anak-anak mereka menuju tatanan simbolik. Stone (2014: 
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338) menuliskan bahwa untuk menjadi Diri (Self), seseorang harus melepaskan diri 

atau meninggalkan ibu dan tubuh maternalnya. Hal ini menyebabkan subyektivitas 

maternal bersifat problematik, dan ibu sulit menganggap dirinya sebagai subyek dan 

memiliki kapasitas untuk menunjukkan subyektivitas 


