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BAB IV 

ANALISA 

 

IV. 1 Wajah perempuan dalam poster 

     Pada poster diplilih perempuan dengan anatomi sebagai berikut perempuan memiliki 

struktur kerangka, kepala lebih pendek, wajah lebih lebar, dan otot tidak terlalu terlihat. Ketika 

meninjau tengkorak, tulang supraorbital (tulang mata atas), tulang zygomatic (tulang pipi), 

tulang otak belakang (supraorbital) kurang menonjol pada wanita dibandingkan pada pria.  

1. Poster Don’t Breath (2016) 

 

Sumber gambar: http://www.imdb.com/title/tt4160708/ 

Ikon: 

- Wajah perempuan (ekspesi, gesture) 

- Warna (background; hitam, testimoni dan wajah; merah, wajah; kuning, judul; putih) 

- Teks/ typeface: sans serif 

o Judul: Don’t Breath 

o Testimoni:  

- One of the most relentless horror movie in recent memory – Jacob Hall, Slashfilm 

- A masterful combination of suspense and violence that’ll have you squirming in your 

seat and enjoying every minute of it – Perri Nemiroff, Collider 

- Cahaya  

Simbol: 
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- Warna  

o Warna hitam: kesan yang ditimbulkan dari warna hitam adalah kematian, ketakutan, 

depresi, misteri.  

o Warna nerah: kesan yang ditimbulkan dari warna merah adalah bahaya, kemarahan, 

sakit, bahaya, darah. 

o Warna kuning: kesan yang ditimbulkan dari warna kuning peringatan (tanda adanya 

bahaya,kartu kuning di sepak bola), pengecut, orang pandai. Warna kuning pada kulit 

juga bisa diartikan bahwa orang sedang merasa ketakutan. 

Indeks: 

- Ekpresi: dari poster film Don’t Breath diatas ekspresi diungkapkan dengan cara non verbal 

yaitu dengan cara menunjukkan perubahan ekspresi wajah dan gerak atau isyarat tubuh atau 

gesture. Dari perubahan ekspresi wajah bisa dilihat jika ekspresi yang ditunjukkan adalah 

ekspresi ketakutan, dilihat dari pelupuk mata bagian atas menjadi terangkat dan juga 

melebarnya mata.  

- Gesture: membungkam mulut dengan kedua tangan indeks dari seseorang takut atau terkejut 

akan sesuatu. Bola mata mengarah ke atas indeks dari ada nya sesuatu yang lebih besar atau 

berada lebih tinggi dari padanya. 

- Dengan teknik pengambilan gambar Big close up dari leher sampai ke atas kepada, yang 

bertujuan untuk mendetailkan ekpresi wajah perempuan yang ketakutan dalam poster 

tersebut. 

- Cahaya dari samping atau gelap terang digunakan untuk menunjukkan sisi negatif dan positif, 

bisa juga digunakan untuk menguatkan tekstur dari objek perempuan agar terlihat lebih 

ekspesif. 

 

Kesimpulan pembacaan: 

     Poster Don’t Breath diatas memiliki kesan yaitu dengan menggunakan background yang 

polos dan menempatkan wajah perempuan ditengah bertujuan untuk memfokuskan pada 

wajah perempuan, dengan ekspresi yang menunjukkan ketakutan akan suatu objek misteri 

yang dapat menimbulkan suatu bahaya yang besar datang menghampiri dan perempuan 

dalam poster tidak boleh berbicara atau bernapas karena terkejut akan objek itu. Dengan 

adanya ekspresi ketakutan yang sangat menonjol pada perempuan dalam poster, bisa 

dikatakan bahwa film ini adalah film horor karena film horor menunjukkan kengerian dan 

ketakutan untuk penontonnya. Fokus pada poster adalah sebuah objek menakutkan yang 

besar ada di hadapan perempuan dilihat dari bola mata yang menghadap ke atas. Dimana ini 

bisa mempengaruhi penonton untuk melihat film Don’t Breath, karena penasaran akan objek 

apa yang sebenarnya ada di hadapan perempuan tersebut. 
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     Dari kesimpulan pembacaan tanda poster film horor Don’t Breath diatas didapatkan bahwa 

objek perempuan dijadikan objek ke dua karena fokus sebenarnya adalah objek yang ada 

didepan hadapan perempuan tersebut, sehingga membuatnya takut.  
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2. Poster Cabin Fever (2016) 

 

Sumber gambar: http://www.imdb.com/title/tt3832096/?ref_=nv_sr_2 

Ikon:  

- Wajah perempuan (ekspesi) 

- Warna (cabin; coklat, wajah; coklat, darah; merah tua, judul; merah) 

- Teks/ typeface: sans serif 

o Judul: Don’t Breath 

o Billing block  

o Tagline: “you can’t run from what’s inside” 

- Rumah/ cabin di hutan 

- Mata yang mengeluarkan darah 

Simbol: 

- Cabin di hutan simbol akan tempat tertutup akan kehidupan luar. 

-Warna 

o Hitam: kesan psikologis yang ditimbulkan dari warna hitam adalah kematian, 

ketakutan, depresi, misteri, ilmu hitam. 

o Merah: kesan yang ditimbulkan dari warna merah adalah hasrat, bahaya, kemarahan, 

sakit, bahaya, perang (api, darah) 

o Coklat: kesan psikologis yang ditimbulkan dari warna coklat adalah membumi. 

Indeks: 
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-Ekspresi: dari poster film Cabin Fever diatas ekspresi diungkapkan dengan cara non verbal 

yaitu dengan cara menunjukkan perubahan ekspresi wajah. Dari perubahan ekspresi wajah 

bisa dilihat jika ekspresi yang ditunjukkan adalah ekspresi sedih, karena menangis merupakan 

salah satu ekspresi umum jika seseorang merasakan sedih. Dan juga pelupuk mata menjadi 

berat, dan mata menjadi basah dengan air mata. 

- Seseorang menangis darah merupakan indeks akan kesedihan seseorang akan sesuatu 

yang berlebihan sehingga tidak dapat dikatakan atau diungkapkan lagi dengan kata-kata. 

Karena menangis merupakan suatu tanda utama saat seseorang merasa sedih. Menangis 

darah dalam bidang kedokteran disebut juga Haemoclaria Okultisme bisa disebabkan oleh 

menstruasi, stres dan kecemasan berlebih kasus menangis darah umum bisa terjadi pada 

orang yang pernah atau baru saja mengalami trauma kepala ekstrem. Kesedihan jika 

dipendam terlalu lama juga bisa menjadikan penyakit atau gangguan kesehatan. 

-Teknik pengambilan gambar extreme close up bertujuan untuk mengekspos bagian tertentu 

saja pada wajah. Bagian yang diekspos dari wajah objek perempuan yaitu menampilkan 

bagian mata dan hidung.  

 

Kesimpulan pembacaan: 

     Poster Cabin Fever diatas memiliki kesan yaitu dengan ekspresi yang menunjukkan 

kesedihan akan sebuah kesakitan yang menimbulkan kedepresian yang tidak dapat 

diungkapkan dengan kata-kata maka dari itu mulut dihilangkan dan ditunjukkan dengan 

adanya darah yang mengalir dari mata untuk menunjukkan betapa sedihnya perempuan 

dalam poster dan keinginan untuk menutup diri disebuah kabin di hutan yang akhirnya 

menyebabkan penyakitnya semakin memburuk karena tidak ada bantuan dari luar. Adanya 

darah yang sangat menonjol dari perempuan di poster sangat menandakan bahwa ini adalah 

film horor. Fokus pada poster ini adalah penyakit  apa yang menyebabkan perempuan dalam 

poster sampai menangis darah, ini merupakan penarik minat untuk penonton agar penasaran 

dengan penyakit apa yang ada dalam film nantinya. 

     Dari kesimpulan pembacaan tanda poster film horor Cabin Fever diatas didapatkan bahwa 

objek perempuan dijadikan objek yang telihat lemah ditunjukkan dari ekspresi sedih atau 

hanya bisa menangis saja dan tidak mampu berbuat sesuatu jika ada masalah. Ini 

menunjukkan sifat yang ada di setiap diri perempuan. 
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3. Poster I Know You’re In There (2016) 

 

Sumber gambar: http://www.imdb.com/title/tt5116248/?ref_=nv_sr_3 

Ikon:  

- Wajah perempuan (ekspesi, gesture) 

- Warna (wajah; coklat, judul; putih, background; hitam) 

- Teks/ typeface: serif 

o Judul: I Know You’re In There 

- Mata yang ditutup 

- Baju putih 

Simbol: 

-Warna: 

o Hitam: kesan psikologis yang ditimbulkan dari warna hitam adalah kematian, 

ketakutan, depresi, misteri, ilmu hitam. 

o Putih: kesan yang ditimbulkan dari warna putih adalah kesucian moral, kebersihan, 

kesederhanaan. 

o Coklat: kesan psikologis yang ditimbulkan dari warna coklat adalah memberi kesan 

anggun. 

-baju putih dengan tekstur kasar yang dipakai biasanya digunakan untuk pasien rumah sakit 

jiwa.  

Indeks: 
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-Ekspresi: dari poster film I Know You’re In There ekspresi yang ditunjukkan diatas 

diungkapkan dengan cara non verbal yaitu dengan cara menunjukkan perubahan ekspresi 

wajah. Diungkapkan dengan ekspresi marah anger-in yang dirasakan dalam diri seseorang 

tanpa mengekpresikannya ke luar dengan bantuan gesture menundukkan kepala dan hanya 

diam. Kondisi seperti ini jika berkepanjangan akan memberi dampak negatif bagi diri sendiri 

dan mengganggu kenyamanannya saat berinteraksi dengan orang yang membuatnya merasa 

marah. 

- Gesture: menundukkan kepala indeks dari seseorang sedang ingin sendiri, ragu atau takut 

akan sesuatu. 

- Mata yang ditutup merupakan indeks bahwa seseorang bisa melihat dengan batin atau 

jiwanya, tidak perlu melihat secara langsung tetapi dengan perasaan seseorang bisa 

merasakan akan kehadiran sebuah benda atau orang lain disekitarnya. 

-Teknik Pengambilan Gambar: dengan teknik pengambilan gambar Big close up dari leher 

sampai ke atas kepada, yang bertujuan untuk mendetailkan ekpresi yang ditunjukkan pada 

wajah perempuan wanita dalam poster tersebut. 

 

Kesimpulan pembacaan: 

     Poster I Know You’re In There diatas memiliki kesan yaitu dengan ekspresi yang 

menunjukkan kemarahan akan sesuatu yang menggangu dan tidak dapat dilihat oleh mata 

dan menyebabkan perempuan dalam poster dikatakan peka dengan batinnya, dilihat dari mata 

ditutup dengan judul film yang memiliki arti “aku tahu kamu ada di sana”. Fokus pada poster 

ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata perempuan dalam poster yang 

ditunjukkan dari judul diletakkan pada bagian mata yang dihilangkan. Ini merupakan penarik 

minat untuk penonton agar penasaran dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata 

perempuan itu dalam film nantinya. 

     Dari kesimpulan pembacaan tanda poster film horor I Know You’re In There diatas 

didapatkan bahwa objek perempuan dijadikan objek yang telihat peka akan sesuatu yang tidak 

perlu dilihat oleh mata.  
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4. Poster The Conduit (2016) 

 

Sumber gambar: http://www.imdb.com/title/tt2469200/?ref_=nv_sr_5 

Ikon:  

- Wajah perempuan (ekspesi, gesture) 

- Warna (wajah; biru, judul; merah, tagline; putih background; hitam) 

- Teks/ typeface: serif dan sans serif 

o Judul: The Conduit 

o Credit 

o Tagline: Evil Loves Company 

- Mata  

- Bekas luka  

Simbol: 

-Warna: 

o Hitam: kesan psikologis yang ditimbulkan dari warna hitam adalah kematian, 

ketakutan, depresi, misteri, ilmu hitam. 

o Merah: kesan psikologis yang ditimbulkan dari warna merah adalah hasrat, bahaya, 

kemarahan, sakit, bahaya, perang (api, darah) 

o Warna biru: kesan psikologisnya sensitif dan kepercayaan. 

Indeks: 

- Ekspresi: dari poster film The Conduit ekspresi yang ditunjukkan diatas diungkapkan dengan 

cara non verbal yaitu dengan cara menunjukkan perubahan ekspresi wajah. Diungkapkan 
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dengan ekspresi marah yang ditunjukkan dengan pandangan mata menyorot, rahang ditekan 

kuat-kuat dan gigi dirapatkan, bibir berada pada dua posisi yang berbeda. 

- Gesture: mulut menganga dan gigi terlihat berarti seseorang sedang menginginkan sesuatu 

untuk dimakan. Dan dengan adanya darah di sekitar mulut menandakan wanita yang ada 

diposter sudah memakan sesuatu yang mengeluarkan darah, dan dimakan secara rakus 

karena darah berceceran di mulutnya. 

- Mata hitam merupakan indeks akan adanya kekuatan jahat yang menggangu jiwa seseorang, 

sehingga seseorang jiwanya menjadi tidak beraturan atau tidak dapat hidup dengan tenang. 

Dan mata yang hilang satu merupakan seseorang sudah benar-benar dibutakan matanya oleh 

jiwa yang jahat. 

- Dengan teknik pengambilan gambar Big close up dari leher sampai ke atas kepada, yang 

bertujuan untuk mendetailkan ekpresi yang ditunjukkan pada wajah perempuan dalam poster 

tersebut. 

 

Kesimpulan pembacaan: 

     Poster The Conduit diatas memiliki kesan yaitu dengan ekspresi yang menunjukkan 

kemarahan yang timbul karena ada pengaruh jahat dari dalam dirinya akan sesuatu yang 

menggangu yang berada di hadapannya dan segera ingin memangsanya, wajahnya yang 

penuh bekas luka menandakan wanita di poster banyak melakukan kejahatan dengan 

beringas dan meyebabkan luka. Fokus pada poster ini adalah sesuatu yang ada dalam diri 

perempuan dalam poster yang menyebabkan jiwanya terganggu dan membuat luka pada 

dirinya. Ini merupakan penarik minat untuk penonton agar penasaran dengan sesuatu yang 

mempengaruhi jiwa perempuan dalam poster. 

     Dari kesimpulan pembacaan tanda poster film horor The Conduit diatas didapatkan bahwa 

objek perempuan dijadikan objek kedua atau sebagai perantara, dilihat dari matanya yang 

menghitam menunjukkan bahwa perempuan itu sedang terganggu jiwanya. Perempuan ini 

dikatakan lemah jiwanya karena tidak mampu menahan keinginan berbuat jahat dalam dirinya 

dan menimbulkan kebringasan.  

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

IV.2 Temuan 

     Dari keempat poster film Amerika tahun 2016 yang dikaji di temukan sebuah persamaan 

yang ditimbulkan karena wajah perempuan yaitu keempat poster menunjukkan berbagai 

macam sifat perempuan yang ada dalam setiap diri perempuan, poster Don’t Breath 

menunjukkan sebuah ketakutan akan sesuatu yang lebih besar dari perempuan itu, Cabin 

Fever menunjukkan sebuah kesedihan yang mendalam yang sulit untuk diungkapkan, I Know 

You’re In There menunjukkan kepekaan akan sesuatu yang sulit untuk dilihat oleh mata, The 

Conduit menunjukkan kemarahan. Keempat poster film tersebut ingin menampilkan atau 

menunjukkan berbagai sifat dan ekspresi perempuan akan sesuatu hal yang terjadi di 

kehidupan sehari-hari. Sifat yang ditunjukkan dari ke empat poster film ini adalah ketakutan, 

kesedihan, kepekaan, dan kemarahan. Dari poster film horor Amerika tahun 2016 ini ingin 

menunjukkan bagaimana perempuan dilihat dari sudut pandang sifatnya jika ada sesuatu yang 

mengerikan dan menyeramkan menggangu atau berada dekat dengan mereka.  

     Jika dilihat dari tahun sebelumnya poster film horor Amerika banyak memakai unsur visual 

perempuan yang sensual dan dianggap merendahkan, di Amerika sendiri kedudukan 

perempuan masih rendah dari pada pria, contohnya presiden Amerika tidak pernah 

perempuan. Pada tahun 2016 di Amerika banyak poster yang menggunakan wajah 

perempuan ini menunjukkan sebuah pengaruh dari kritikkan yang selalu menggunakan sisi 

seksual perempuan  dan pada tahun 2016 perempuan ditunjukkan dengan berbagai macam 

ekspresi dan sifat pada wajahnya. Dengan adanya kritikan penggunaan perempuan sebagai 

objek seksual mengakibatkan para perempuan ingin dipandang tidak dari fisik saja maka di 

tahun 2016 muncul sebuah gerakan The Headless Women of Hollywood yang ingin 

menunjukkan bahwa perempuan ditampilkan fisiknya saja itu salah, dan menimbulkan 

pandangan perempuan di masyarakat atau dalam produksi perfilman diperhatikan agar tidak 

dianggap merendahkan para perempuan. Jika film horor hanya menampakkan bagian tubuh 

perempuan saja, itu merupakan tindakan yang kurang cocok untuk horor karena horor 

menunjukkan ketakutan kepada penontonnya bukan menunjukkan sisi sensual. 
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