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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Jepang merupakan salah satu negara maju di dunia. Selain terkenal 

sebagai negara berteknologi mutakhir, Jepang juga dikenal sebagai negara 

yang berbudaya. Di tengah pembangunan infrastruktur yang sangat maju, 

Jepang tetap kental dengan tradisi aslinya. Selain itu banyak juga 

permasalahan sosial yang bermunculan di Jepang. Salah satunya adalah 

tentang fenomena muen shakai  yang sering dibicarakan oleh masyarakat 

Jepang.  

Menurut Nakajima (dalam Elsy, 2013:219) apabila dilihat dalam 

kamus, kata muen 無縁 berarti “en ga nai koto”「縁がないこと」, “kan 

kei ga nai koto”「関係がないこと」yang artinya “tidak ada ikatan, tidak 

ada hubungan,” sedangkan kata shakai社会 berarti masyarakat, jadi muen 

shakai adalah masyarakat tanpa hubungan. Menurut Shindo (2013:343) 

dalam masyarakat jepang terdapat nilai “en” yang dihargai, en yang berarti 

koneksi atau hubungan dengan orang lain dan rasa yang kuat dalam 

memiliki grup. “en” ini telah mengikis dalam masyarakat Jepang, apalagi 

dengan mengingat perubahan-perubahan dalam tradisi budaya Jepang. 

Menurut Nakajima 2010 (dalam Elsy, 2013: 217-218) istilah muen 

shakai diperkenalkan ketika pada tanggal 31 januari 2010 TV NHK 

(Nippon Hoso Kyokai) menayangkan edisi khusus yang berjudul “muen 
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shakai-„muenshi‟3 man 2 sen nin no shougeki” 「無縁社会－無縁死 

３万 ２千人の衝撃  」yang artinya “Muen Shakai- mengejutkan: 

32.000 kematian dalam kondisi tidak ada hubungan”. Dalam edisi spesial 

tersebut disiarkan data yang mengejutkan yaitu sebanyak 32.000 orang 

setahun meninggal dalam keadaan tanpa hubungan dengan orang lain.  

Sama halnya dengan yang dijelaskan Kuchikomi pada japantoday 

(15 februari 2011), kesendirian negara ini mencapai proporsi yang 

mengkhawatirkan. Pertimbangkan jumlah orang mati sendirian : pada 

tahun 1987 di Tokyo, 788 laki-laki dan 335 perempuan; pada tahun 2006, 

2.362 pria dan 1.033 wanita. Setiap hari, 10 orang rata-rata mati sendirian 

di Tokyo. Hal ini telah menjadi isu yang menonjol sejak Januari 2010, 

ketika NHK menayangkan sebuah film dokumenter berjudul "Muen 

Shakai" - ". Masyarakat tidak ada hubungan" secara harfiah, sebuah 

hubungan masyarakat tradisional meredup dengan modernisasi di akhir 

abad ke-19 dan mulai banyak terjadi kasus seseorang meninggal seorang 

diri (sendirian) pada pertengahan abad ke-20. 

Fenomena muen shakai akan semakin bertambah seiring 

berjalannya waktu dan hal tersebut menjadi kekawatiran negara Jepang, 

karena teknologi yang sangat maju, dapat memicu meningkatnya 

fenomena muen shakai. Dengan kemajuan teknologi yang dapat 

menciptakan game online atau anime yang dapat menemani pecinta game 

dimanapun ataupun kapanpun yang diinginkan, membuat sebagian besar 

orang Jepang menjadi pribadi yang enggan berkomunikasi satu sama lain. 
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Jika hal ini terus berlanjut, dalam 50 tahun kemudian Jepang akan musnah 

dari peradaban. Semakin banyaknya pribadi yang tidak memiliki hubungan 

dengan orang lain dan akan menimbulkan beberapa akibat dari hal tersebut.  

Untuk meneliti tentang fenomena muen shakai ini, peneliti 

mengambil data dari film. Alasan peneliti mengambil sumber utama dari 

film, karena film adalah proses sejarah atau proses budaya suatu 

masyarakat yang disajikan dalam bentuk gambar hidup. Film juga 

merupakan karya ciptaan manusia yang berkaitan erat dengan berbagai 

aspek kehidupan. Fungsi film diantaranya adalah sebagai media informasi 

dan merupakan media sosial, karena melalui film masyarakat dapat 

melihat secara nyata apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tertentu 

pada masa tertentu. Melalui film tidak hanya dapat melihat gaya bahasa 

atau mode pakaian masyarakat, tetapi juga dapat menyimak bagaimana 

pola pikir dan tatanan sosial masyarakat pada era tertentu. (dalam majalah 

visi pustaka edisi vol. 10 No. 2 – agustus 2008)  

Menurut Hara Hidemi (dalam Elsy, 2013:219) yang dimaksud 

dengan muen shakai adalah masyarakat dimana pudarnya ikatan orang-

orang terhadap keluarga, lingkungan, tempat kerja dan lain-lain, dan 

meningkatnya orang-orang yang hidup sendiri tanpa teman. Waktu dulu 

hubungan manusia di Jepang relatif kental, dibentuk dalam keluarga, 

lingkungan, dan tempat kerja. Hubungan seperti ini disebut ketsuen血縁 

(hubungan darah, yaitu hubungan keluarga), chien地縁(hubungan dengan 

lingkungan) shaen 社縁(hubungan ditempat kerja) dan berfungsi saling 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI REPRESENTASI FENOMENA MUEN SHAKAI DALAM FILM... TRI AGUSTINA NINGSIH



4 
 

membantu dalam hubungan sosial. Akan tetapi ikatan seiring berjalannya 

waktu hal tersebut menghilang. Oleh karena itu dunia perfilman Jepang 

membuat beberapa karya yang menceritakan tantang fenomena muen 

shakai. Dengan adanya film ataupun drama tersebut dapat 

menggambarkan tentang keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam 

masyarakat Jepang. 

Salah satu film yang menceritakan tentang fenomena muen shakai 

adalah film rentaneko yang diliris pada 12 mei 2012. Film ini memberi 

gambaran tentang masyarakat Jepang khususnya pada fenomena muen 

shakai dengan berbagai alasan atau penyebabnya. Dalam film Rentaneko 

(Rent-a-Cat), yaitu film yang menceritakan persewaan kucing pada orang-

orang yang kesepian, terdapat bagian yang menarik untuk dibahas, salah 

satunya adalah penyebab muen shakai yang berbeda-beda. Film Rentaneko 

juga ditayangkan dibeberapa festival seperti Berlin International Film 

Festival 2012, dan Bursan International Film Festival 2012. (dalam 

imajipagi 2013) 

Film ini berkisah mengenai seorang gadis bernama Sayoko yang 

tinggal sendirian bersama kucing-kucing peliharannya. Sayoko membuka 

rental kucing untuk semua orang yang kesepian di lingkungannya. Dia 

menghabiskan hari-harinya dengan berjalan menarik gerobak di tepi 

sungai dan menawarkan kucing untuk disewakan, setiap orang yang 

berminat harus melalui seleksi ketat. Mulai dari alasan, memeriksa 

lingkungannya agar kucing tetap terjaga dan sehat. Secara garis besar akan 
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diceritakan 3 orang yang menyewa kucing Sayoko, wanita tua yang 

kesepian, seorang pekerja yang terpisah dari keluarganya, karyawan rental 

mobil yang bosan dengan rutinitasnya. 

Film ini disutradarai oleh Naoko Ogigami yang sekaligus penulis 

film ini. Film-film dari Naoko Ogigami tidak hanya jawaban untuk 

kompetisi domestik, tetapi juga penangkal stres rutinitas sehari-hari. 

Dimulai dengan hit-nya 2006 "Kamome Shokudo (Kamome Diner)," 

sebuah dramedy tentang seorang wanita Jepang setengah baya yang 

mendirikan sebuah restoran yang berseting di ibukota Finlandia Helsinki. 

Film Ogigami terbaru, yaitu "Rentaneko (Rent-a-Cat)," yang menceritakan 

sosok perempuan yang tinggal seorang diri dengan kucing yang cukup 

banyak, dan akhirnya memutuskan untuk menyewakan kucingnya sebagai 

pekerjaannya, yang dipraktekkan oleh seseorang yang kurus, kekanak-

kanakan, yang bernama Sayoko (yang diperankan oleh Mikako Ichikawa), 

merupakan film yang bergendre drama komedi. 

Menurut Irwanto (dalam Sobur 127) film memiliki pengaruh 

terhadap masyarakat, hubungan antara film dan masyarakat selalu 

dipahami secara linier. Artinya, film selalu mempengaruhi dan membentuk 

masyarakat berdasarkan muatan pesan (message) dibaliknya maupun kritik 

yang muncul berdasarkan pendapat bahwa film adalah potret dari 

masyarakat dimana film itu dibuat. Film selalu merekam realitas yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian 

memproyeksikannya keatas layar. 
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Oleh karena itu penulis ingin membahas mengenai representasi 

fenomena muen shakai dalam film Rentaneko. Dalam penelitian ini 

penulis ingin memaparkan realita kehidupan masyarakat Jepang khususnya 

pada fenomena muen shakai dan penyebabnya. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

representasi muen shakai yang ditampilkan 4 tokoh dalam film Rentaneko? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini, yaitu menjelaskan tentang representasi muen shakai 

yang ditampilkan 4 tokoh dalam  film Rentaneko. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini ada dua yaitu, manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Manfaat teoritisnya yaitu menambah pengetahuan terhadap budaya 

dan masalah sosial di Jepang saat ini, terutama mengenai fenomena muen 

shakai yang terjadi di Jepang. 

Manfaat praktisnya adalah membantu penonton untuk lebih 

memahami fim Rentaneko dan dapat memberikan masukan alternative 

kepada masyarakat untuk menghadapi masalah muen shakai. 
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1.5 TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian yang berhubungan dengan tema besar fenomena muen 

shakai pernah diteliti oleh Putri Elsy dalam ASJI (Asosiasi Studi Jepang 

Indonesia) dengan judul “Fenomena Muen Shakai ditinjau dari 

Peningkatan Kodokushi di Kalangan Lansia di Jepang” pada tahun 2013. 

Dalam penelitian ini menjelaskan masalah muen shakai dan penyebabnya 

yang berhubungan dengan peningkatan kodokushi pada lansia di Jepang.  

Selain itu peneliti juga menemukan jurnal penelitian yang serupa 

dalam German Institute for Japanese Studies (DIJ) yang diteliti oleh 

Carola Hommerich yang berjudul “Feeling Disconnected: Exploring the 

Relationship between Different Forms of Social Capital and Civic 

Engagement in Japan” pada tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan 

tentang peran keterhubungan sosial dalam memotivasi warga untuk 

mengambil minat aktif dalam masyarakat, untuk menyumbangkan waktu 

mereka untuk orang lain, atau untuk terlibat dalam cara lain yang 

menguntungkan masyarakat luas. kebanyakan studi berfokus pada dampak 

dari masyarakat kota dalam bentuk kepercayaan masyarakat umum dan 

jaringan individu. Penelitian ini meliputi aspek tambahan masyarakat kota 

dengan mengukur kemungkinan negatif atau efek yang dirasakan dari 

pengucilan sosial (isolasi sosial) pada keterlibatan masyarakat. penelitian 

juga menjelaskan tentang kesenjangan sosial (kakusa Shakai), dan 
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melemahnya jaringan sosial, yang telah menyebabkan penciptaan istilah 

"masyarakat tanpa ikatan" (Muen Shakai). 

Penelitian yang dilakukan penulis tentu berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang telah dijelaskan di atas. Pada penelitian ini, peneliti 

menfokuskan pada fenomena muen shakai dalam film rentaneko yang 

akan menganalisis berbagai penyebab muen shakai pada film tersebut. 

1.6 LANDASAN TEORI 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori semiotik sebagai 

bahan kajian. Menurut Hoed (dalam Nurgiyantoro, 2000:40) semiotik 

adalah ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Menurut 

Nurgiyantoro (2000:40) tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang 

lain yang dapat berupa pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan, dan lain-

lain. Yang dapat menjadi tanda sebenarnya bukan hanya bahasa, 

melainkan berbagai hal yang melingkupi kehidupan. Tanda-tanda itu dapat 

berupa gerakan anggota badan, gerakan mata, mulut, bentuk tulisan, 

warna,bendera, pakaian, karya seni: satra, lukis, pating, film, tari, musik 

dan lainnya yang berada di sekitar kehidupan kita. 

Sobur (2004 :15) juga berpendapat bahwa semiotik adalah suatu 

ilmu yang mengkaji tanda. Menurut Barthes (dalam sobur, 2004:15) 

semiotik atau istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya hendak 

mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal 

(things). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa 

informasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda.  
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Menurut Pierce (dalam Budiman, 2005:49) suatu tanda atau 

representamen, merupakan sesuatu dapat disebut sebagai tanda, jika ia 

mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas. Tanda yang 

tercipta tersebut sebagai interpretan dari tanda yang pertama. Tanda 

menggantikan sesuatu, yaitu objeknya, tidak dalam segala hal. Melainkan 

sejumput gagasan, yang kadang disebut sebagai latar dari representamen. 

Semiotik Peirce adalah sebuah trikotomi tanda mengenai relasi 

“menggantikan” diantara tanda dengan objeknya melalui interpretan. 

Representamen adalah sesuatu yang bersifat indrawi atau material yang 

berfungsi sebagai tanda. Kehadirannya membangkitkan interpretan, yaitu 

suatu tanda yang ekuivalen dengannya, di dalam benak seseorang 

(interpreter). Dengan kata lain representamen maupun interpretan adalah 

tanda yang menggantikan sesuatu yang lain. Hanya saja representamen 

muncul mendahului interpretan, dan representamen adalah yang 

membangkitkan interpretan. (Budiman 2005:50) 

Lebih mudahnya dipahami, Danesi (2004:24) menjelaskan menurut 

gambar di bawah ini, merupakan elemen makna Pierce yang hadir dalam 

signifikasi. Representamen merupakan penanda (bagian fisik) dan objek 

merupakan petanda (bagian konseptual). Representamen sebgai yang 

mempresentasikan, objek sebagai objek representasi, dan interpretan 

sebagai makna-makna yang dapat diekstrasi dari representasi. 
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   Representamen  

 

 

 

Objek          interpretan 

  Trikotomi tanda 

Sumber: Marchel Danesi. Pesan, Tanda, dan Makna (2004:38)  

Peirce (dalam Budiman 2005:53-55) memaparkan tiga macam 

trikotomi tanda, yakni trikotomi yang pertama dilihat dari sudut-pandang, 

Pierce membedakan tanda-tanda menjadi qualisign, sinsign, dan legisign. 

Qualisign adalah suatu kualitas yang merupakan tanda yang belum 

direpresentasikan, masih dalam tingkat „terasa‟ saja. Misalkan merasakan 

hawa panas pada tubuh kita. Setelah yang masih sebatas rasa dinyatakan 

secara aktual dengan tanda, misalnya hawa panas yang kita rasakan tadi 

diungkapkan atau dinyatakansecara aktual melalui tanda, misalnya dengan 

gerakan tangan yang mengipas-ngipas inipun disebut sinsign, yaitu suatu 

hal yang ada secara aktual yang berupa tanda tunggal.  Setelah ungkapan 

itu muncul dan dipadukan dengan sinsign yang lain dalam suatu tatanan 

yang dapat dimengerti dan dimaksudkan untuk menyatakan suatu hari 

yang panas. Ini disebut legisign yaitu sebuah prinsip yang merupakan 

tanda. 
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Trikotomi yang kedua, dipandang dari representamen dan objeknya, 

yakni hubungan “menggantikan”, tanda-tanda diklasifikasikan oleh pierce 

menjadi ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang didasarkan atas 

keserupaan atau kemiripan diantara representamen dan objek. Ikon tidak 

hanya mencakup citra-citra realistis seperti patung, lukisan dan foto saja. 

Tetapi juga ekspresi- ekspresi semacam grafik, skema, peta geografis, 

persamaan matematis. Indeks adalah tanda yang memiliki kaitan fisik, 

eksistensial, atau kausal diantara representamen dan objeknya, sehingga 

seolah-olah akan kehilangan karakter yang menjadikannya tanda jika 

objek dipindahkan atau dihilangkan. Misalnya asap adalah indeks dari 

adanya api, jalan becek adalah indeks dari hujan yang turun beberapa 

waktu yang lalu. Simbol adalah tanda yang representamennya merujuk 

pada objek tertentu tanpa motivasi, yang bersifat arbiter. Simbol 

menunjukkan hubungan alamiah antara representamen dengan objek. 

(Budiman, 2005:56-59) 
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Berikut ini tabel penjelasan mengenai ikon, indeks, dan simbol 

untuk dapat digunakan dalam penelitian ini (Sobur, 2004 :34) 

TANDA IKON INDEKS SIMBOL 

Ditandai 

dengan: 

Persamaan 

(kesamaan) 

Hubungan sebab 

akibat 

konveksi 

Contoh: 
Gambar, patung, 

tokoh besar, foto 

reagan 

Asap/api, 

gejalah/penyakit 

Kata-kata, 

isyarat 

Proses: 
Dapat dilihat Bercak merah/ 

campak, dapat 

diperkirakan 

Harus dipelajari 

Sesuatu yang berupa gambar, lukisan, patung, foto bersifat ikonis. 

Sementara sesuatu yang mengisyaratkan sesuatu melalui suara, langkah, 

bau, dan gerak merupakan tanda yang bersifat indeksikal. Suatu tanda 

yang dapat diucapkan, baik secara oral maupun dalam hati, arti atau makna 

dari gambar, bau, lukisan, gerak yang bersifat simbolis (Sobur, 2004:99). 

Trikotomi yang ketiga mencakup rema, disen dan argumen. Rema 

adalah suatu tanda kemungkinan kualitatif yakni tanda apapun yang tidak 

betul dan tidak salah. Sebuah hurif, fonem atau kata tunggal yang berdiri 

sendiri adalah rema. Disen adalah tanda eksistensi aktual, suatu tanda 

faktual yang biasanya berupa proposisi yang mengekspresikan opini atau 

bersifat informasional. Argumen adalah tanda “hukum” atau kaidah, 
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sekumpulan alasan yang dipergunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu 

benar atau betul. (Budiman, 2005:24) 

 Data yang akan diteliti berupa film. Menurut Van Zoest (dalam 

Sobur, 2004:128) film dibangun dengan tanda semata-mata. Tanda-tanda 

itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik untuk 

mencapai efek yang diharapkan. Bersamaan dengan tanda-tanda arsitektur, 

terutama indeksial dan ikon, yakni tanda-tanda yang menggambarkan 

sesuatu. Dalam sistem semiotik yang lebih penting lagi dalam film adalah 

tanda-tanda ikon.  

Film ini akan diteliti dengan teori semiotik Pierce yang terdiri dari 

ikon, indeks, dan simbol yang merupakan trikotomi yang kedua, karena 

elemen objek sebagai trikotomi yang kedua ini mengklasifikasikan 

hubungan antara representamen dengan objeknya. 

 

1.7 METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan kualitatif 

karena dalam metode penelitian ini, peneliti menguraikan dan 

memaparkan tentang muen shakai beserta faktor-faktor yang menjadi 

penyebab fenomena muen shakai yang ada dalam masyarakat Jepang. 

Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif. 

Menurut Best 1982:119 (dalam Sukardi, 2010:157) Penelitian deskriptif 

merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Menurut Sukardi 
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(2010:157) penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada 

penelitian ini peneliti tidak melakukan control dan manipulasi variable 

penelitian.  

Menurut Koentjaraningrat (1994 : 30), bahwa penelitian yang 

bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secermat 

mungkin mengenai individu, keadaan, gejala atau  kelompok tertentu. 

Metode deskriptif  juga merupakan suatu metode yang  menggambarkan 

keadaan atau objek penelitian yang dilakukan pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan 

dipakai untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan, 

menyusun, mengklasifikasikan, mengkaji, dan menginterpretasikan data. 

Penilitian deskriptif dapat menggunakan data kualitatif, dapat juga 

menggunakan data kuantitatif. 

Menurut Iskandar (2009: 11) pendekatan kualitatif menekankan 

pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks 

tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut, mementingkan 

pada proses dibandingkan dengan hasil akhir; oleh karena itu urut-urutan 

kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya 

gejalah-gejalah yang ditemukan. Tujuan penelitian biasanya berkaitan 

dengan hal-hal yang bersifat praktis.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka 

(library research) yaitu dengan menelusuri sumber-sumber kepustakaan 
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dengan buku-buku dan referensi yang berkaitan dengan masalah yang akan 

dipecahkan. Data yang diperoleh dari berbagai referensi tersebut kemudian 

dibandingkan dengan fim Rentaneko, antara film tersebut dengan realitas 

fenomena muen shakai yang terjadi di Jepang. 

Dalam memecahkan permasalahan penelitian ini, penulis 

mengumpulkan keseluruhan data yang ada yang berupa data tulisan. Data 

ini dapat berupa buku-buku, artikel, informasi yang baik dari media 

elektronik maupun tulisan, selain itu penulis memanfaatkan berbagai 

fasilitas seperti Perpustakaan Umum Universitas Airlangga, pemanfaatan 

buku-buku pribadi penulis, serta website atau situs-situs yang menunjang 

dalam proses pengumpulan data-data dalam penelitian ini. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Bab 1 berisi pendahuluan. Dalam pendahuluan berisi mengenaai 

penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab 2 akan menjelaskan tentang fenomena muen shakai, yaitu pengertian 

muen shakai, melemahnya ketsuen dalam masyarakat Jepang, chien dalam 

masyarakat Jepang, shaen dalam masyarakat Jepang, penyebab muen shakai yaitu 

menurunnya jumlah anak, orang Jepang yang tidak menikah (mikonka), perubahan 

pengaturan tempat tinggal, meningkatnya keluarga inti dan orang yang tinggal 

sendirian. Selanjutnya berisi sinopsis dari film rentaneko. 
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Bab 3 akan memaparkan analisis representasi fenomena muen shakai pada 

4 tokoh dalam film rentaneko. Penulis akan memaparkan satu persatu 

permasalahan tokoh dalam film rentaneko yang berhubungan dengan 

permasalahan muen shakai. 

Bab 4 berisi kesimpulan dan saran dari analisis representasi fenomena 

muen shakai pada 4 tokoh dalam film rentaneko. 
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