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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 06 November 1992, Jepang dikejutkan oleh sebuah berita

yang ditulis oleh Merill Goozner berjudul The Mother Complex Goes East, a

Hit TV Show About a Son Emotionally Crippled By a Doting Mom Points Up

a Growing Problem In Japan yang dipublikasikan oleh koran Chigago

Tribune. Isinya membahas mengenai sebuah program TV yang menceritakan

seorang lulusan dari Universitas Tokyo bernama Fuyuhiko yang menolak

untuk berhubungan intim dengan istrinya. Jika dipandang sekilas, hal tersebut

seharusnya merupakan hal biasa ketika pasangan suami istri sedang berada

dalam masalah rumah tangga. Namun, hal tersebut menjadi sesuatu yang

mengejutkan ketika Fuyuhiko memaparkan alasan penolakannya adalah

dikarenakan istrinya tersebut bukanlah istri yang ia dambakan, yakni seperti

ibunya. Tidak lama kemudian, tulisan Goozner juga dipublikasikan di koran

lain, yaitu koran The Seattle Times edisi 22 November 1992 dengan judul

Japan's Mother Complex -- Hit TV Program Strikes A Nerve With Audience.

Seiring meluasnya berita tersebut, lelaki Jepang sering dianggap

sebagai mazakon. Di Jepang, mazakon adalah singkatan dari mazaa

konpurekusu (マザーコンプレクス) yang merupakan sebutan dari mother

complex. Hal ini diperkuat dengan dikemukakannya pendapat dari Yoriko

Madoka, direktur dari Institute of Modern Family Issues, bahwa “Almost all

husbands in Japan have mother-complex tendency” yang berarti “Hampir

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI REPRESENTASI MAZAKON.... FIRSTA NOVIKA AGHANIYU



2

semua suami di Jepang memiliki kecenderungan mother complex”. Selain itu,

dipaparkan juga bahwa terdapat banyak pertanyaan kuestioner dalam koran

seperti “Seberapa miripnya kamu dengan Fuyuhiko?” atau “Apa kamu

mengenal orang seperti Fuyuhiko?” yang sering dilontarkan oleh penyiar

dalam program radio di Jepang.

Kendra Cherry menulis mengenai definisi mother complex

(http://psychology.about.com/od/oindex/g/def_oedipuscomp.htm):

“The Oedipal complex is a term used by Sigmund Freud
in his theory of psychosexual stages of development to
describe a boy's feelings of desire for his mother and
jealously and anger towards his father. Essentially, a boy
feels like he is in competition with his father for
possession of his mother. He views his father as a rival for
her attentions and affections.”

“Oedipal complex adalah istilah yang digunakan oleh
Sigmund Freud dalam teorinya tentang tahap
perkembangan psikoseksual untuk mendeskripsikan
perasaan anak laki-laki yang memiliki gairah terhadap
ibunya dan kecemburuan dan kemarahan terhadap
ayahnya. Pada dasarnya, anak laki-laki merasa dirinya
berada dalam kompetisi dengan ayahnya untuk
mendapatkan ibunya. Dia memandang ayahnya sebagai
saingan untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang
ibunya.”

Freud menggambarkan bahwa anak laki-laki yang memiliki mother

complex cemburu dan menginginkan posisi ayahnya. Disisi lain, menurut

Ueno (dalam Buckley, 2002: 306), mazakon di Jepang memiliki model yang

berbeda dari teori Sigmund Freud. Hal ini dikarenakan kurangnya presensi

ayah di rumah yang membuat ikatan antara ibu dan anak lebih kuat. Anak

tidak merasa tersaingi oleh kehadiran sosok ayah.
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Setelah muncul dan meluasnya berita menghebohkan mengenai

program TV yang mengangkat tema mazakon tersebut, banyak film maupun

drama yang bermunculan dengan mengangkat tema yang sama. Beberapa

diantaranya adalah Mazakon de Naniga Warui atau lebih dikenal dengan nama

Mother and Lover yang dirilis tahun 2004, film Kokuhaku yang dirilis 2010,

dan ada pula drama berjudul Risou no Musuko yang dirilis tahun 2012.

Walaupun karya-karya tersebut adalah fiksi, bukan berarti bahwa

dalam realitanya tidak ada penderita mazakon. Keberadaannya dibuktikan

dengan adanya studi laporan kasus mengenai penderita mazakon yang

memiliki ambisi membunuh karena mengalami konfrontasi dengan ayahnya.

Studi laporan kasus tersebut berjudul A case of the Oedipus complex invading

into adulthood (dalam Aino Gakuin Bulletin Vol. 20, 2006: 65-77) dan

disusun oleh Kenjo Mizohata beserta kawan-kawan dari mahasiswa Fakultas

Keperawatan Universitas Aino.

Disisi lain, mazakon juga menjadi perhatian kaum perempuan Jepang,

terutama bagi para wanita yang mencari pasangan untuk menikah. Menurut

artikel What Japanese Women Discreetly Check out When on a Hunt for a

Husband yang ditulis oleh Karen Matsuda dalam Japan Today tanggal 15

September 2012, hal utama yang mereka lakukan adalah memastikan bahwa

pasangannya bukan mazakon.

Berawal dari berita menggemparkan mengenai program TV hingga

terdapat kasus dalam dunia sesungguhnya dan kemudian menjadi suatu hal

yang perlu diperhatikan, menandakan bahwa mazakon bukan hanya sekedar
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karya fiksi. Maka dari itu, peneliti bermaksud meneliti mengenai mother

complex (mazakon) di Jepang melalui representasi dari sebuah media

audiovisual. Dalam buku yang berjudul Representation: Cultural

Representations and Signifying Practices, Stuart Hall (2003: 17) menjelaskan

mengenai representasi:

“Representation is the production of the meaning
concepts in our minds through language. It is the link
between concepts and language which enables us to refer
to either the real world of objects, people or events, or
indeed to imaginary worlds of fictional objects, people
and events.”

“Representasi adalah produksi dari konsep makna di
pikiran kita melalui bahasa. Hal ini merupakan hubungan
antara konsep dan bahasa yang memungkinkan kita untuk
mengacu baik pada objek, orang atau kejadian dalam
dunia nyata, atau memang mengacu pada objek, orang dan
kejadian dalam dunia imajinasi.”

Apabila ditinjau dari pengertian tersebut, representasi merupakan

jembatan antara dunia nyata dan dunia imajinasi. Maka dari itu, peneliti

memilih media audiovisual guna melakukan representasi terhadap mother

complex (mazakon) di Jepang. Produk dari media audiovisual dapat mengacu

pada dunia nyata, dunia imajiner, maupun kombinasi antara keduanya. Selain

itu, media audiovisual juga memiliki daya tarik yang tinggi dibandingkan

dengan media-media lainnya. Hal ini mempermudah orang untuk

memperhatikan dan memahami isi yang terdapat pada media tersebut. Adapun

media audiovisual yang dipilih berupa drama yang berjudul “Risou no

Musuko”.
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Drama Risou no Musuko memiliki keunggulan lebih daripada drama

dan film yang telah disebutkan sebelumnya. Waktu rilis drama Mazakon de

Naniga Warui sudah tergolong lama (yakni tahun 2004) dibandingkan dengan

film Kokuhaku (2010) dan drama Risou no Musuko (2012). Risou no Musuko

memiliki cerita yang mengandung unsur mazakon lebih kental dibandingkan

Kokuhaku. Selain itu, drama yang disutradarai oleh Noriyoshi Sakuma, Satoru

Nakajima, dan Masahiro Mori ini mendapatkan rating rata-rata sebesar

11,86% dari keseluruhan penayangan 10 episode di wilayah Kanto (data

diambil dari website: http://asianwiki.com/Perfect_Son_(Risou_no_Musuko)).

Di Jepang, acara TV yang mendapatkan rata-rata sebesar 10% saja sudah

tergolong tinggi dan dapat dikatakan sebagai acara yang layak.

Risou no Musuko ini mengisahkan tentang seorang ibu bernama

Suzuki Umi yang selalu mengalami ketidakberuntungan terhadap masalah

laki-laki. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Suzuki Daichi.

Pada awalnya, Umi ingin menyerahkan pengasuhan Daichi ke lembaga

pengasuhan anak. Namun, ia kemudian memilih membesarkannya sendiri

dengan harapan bahwa anaknya dapat membelikan sebuah rumah untuknya di

kemudian hari. Demi tujuan tersebut, ia menggunakan segala cara untuk

memastikan bahwa dirinya merupakan orang terpenting dalam hidup Daichi.

Daichi tumbuh sebagai anak laki-laki yang tampan, pintar, dan tidak

ragu untuk mengatakan bahwa ibunya adalah orang nomor satu yang paling

disayanginya di dunia ini. Ia dapat dikatakan sebagai model anak laki-laki

idaman para ibu. Akan tetapi, disisi lain ia dianggap sebagai mazakon oleh
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teman-temannya. Perhatian dan kasih sayang yang ia berikan dianggap terlalu

berlebihan untuk ukuran anak seusianya. Bahkan ketika ibunya pindah kerja

ke kafetaria sekolah khusus laki-laki, ia memilih untuk pindah dari sekolah elit

ke sekolah tempat ibunya bekerja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang

akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

- Bagaimanakah representasi mother complex (mazakon) dalam drama

“Risou no Musuko”?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah di

atas adalah:

- Menjelaskan tentang representasi mother complex (mazakon) dalam drama

“Risou no Musuko”.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk

menambah pengetahuan dan wawasan mengenai mother complex. Selain

itu, pembaca juga dapat mengetahui bagaimana representasi mother

complex (mazakon) yang terjadi di Jepang dalam drama Risou no Musuko.
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1.4.2 Manfaat Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk

penelitian selanjutnya. Selain itu, dengan mengetahui informasi mengenai

mother complex, diharapkan agar masyarakat Indonesia dapat

mengantisipasi terjadinya mother complex di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Peneliti telah mencari penelitian mengenai representasi mazakon baik

pada film Kokuhaku maupun pada film Jepang lainnya. Namun, penulis belum

menemukan penelitian budaya yang membahas hal tersebut. Oleh karena itu,

peneliti menggunakan tinjauan pustaka berupa jurnal yang ditulis oleh Sofe

Ahmed, seorang mahasiswa dari Ideal College, Sylhet, Bangladesh yang

berjudul Sigmund Freud’s psychoanalytic theory Oedipus complex: A critical

study with reference to D. H. Lawrence’s “Sons and Lovers” (dalam Internal

Journal of English and Literature Vol. 3, 2012: 60-70).

Ahmed membicarakan tentang teori dari Sigmund Freud mengenai

Oedipus complex pada jurnal tersebut. Inti dari penelitian psikologi sastra

yang dilakukannya berkaitan tentang bagaimana teori mother complex dari

Sigmund Freud mempengaruhi pengarang dalam pembuatan karyanya. Dalam

hal ini, Ahmed mengupas teori Sigmund yang berusaha dituangkan oleh D. H.

Lawrence secara umum ke dalam bentuk karya literaturnya, yakni Sons and

Lovers. Kelebihan dari penelitian tersebut adalah terdapat penjelasan tentang

kaitan teori Sigmund dengan cara kerja otak manusia dimana terdapat bagian-
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bagian dari otak yang dapat mempengaruhi pola pikir manusia sehingga

memicu timbulnya perasaan dan tindakan baik secara sadar maupun tidak

sadar. Ia juga menambahkan pendapat-pendapat dari pakar psikologi lainnya

sebagai kritik dari teori yang dikemukakan oleh Sigmund.

Peneliti bermaksud untuk menjadikan jurnal tersebut sebagai dasar

penelitian mengenai mother complex yang akan dianalisis dalam drama Risou

no Musuko. Penelitian ini berbeda dengan penelitian dalam jurnal milik

Ahmed karena yang akan dibahas disini bukan mengenai kritik atas teori yang

dikemukakan Sigmund dengan referensi karya sastra. Dalam penelitian ini,

peneliti ingin menganalisis mother complex yang terjadi di Jepang dengan cara

melihat representasi mother complex di Jepang dari drama Risou no Musuko.

Selain itu, peneliti juga menemukan studi laporan kasus yang berkaitan

dengan mother complex yang berjudul A case of the Oedipus complex

invading into adulthood (dalam Aino Gakuin Bulletin Vol. 20, 2006: 65-77)

yang disusun oleh Kenjo Mizohata beserta kawan-kawan dari mahasiswa

Fakultas Keperawatan Universitas Aino. Studi laporan tersebut berisikan hasil

laporan perkembangan penderita mother complex dalam mengikuti psikoterapi.

Dalam laporan ini, nama penderita disamarkan dengan sebutan Mr. R,

sedangkan dokter yang menanganinya disebut dengan Dr. J.

Inti dari laporan tersebut adalah Mr. R memiliki ambisi membunuh

karena mengalami konfrontasi terhadap ayah kandungnya. Ia kemudian

mengikuti psikoterapi bersama Dr. J. Setelah beberapa kali mengikuti

pertemuan dengan Dr. J, barulah ia mulai membuka diri dan menceritakan
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masa lalu dan apa yang dialaminya hingga ia memiliki ambisi membunuh

terhadap ayahnya. Ia pun terus mengikuti psikoterapi dari Dr. J hingga ia

dinyatakan benar-benar sembuh.

Penelitian yang dilakukan oleh Kenjo Mizohata dan kawan-kawan

berfokus pada perkembangan Mr. R mulai dari riwayat hidupnya yang melatar

belakangi motif untuk membunuh ayahnya hingga ia berhasil dalam mengikuti

psikoterapi yang diberikan Dr. J. Laporan dibuat berdasarkan studi kasus yang

benar-benar terjadi di dunia nyata. Namun, dalam penelitian ini akan

membahas mengenai representasi mother complex di Jepang melalui drama

Risou no Musuko. Adapun orang yang menjadi fokus pembahasan dalam

penelitian juga memiliki umur yang berbeda. Dalam laporan Kenjo, orang

yang menjadi fokus utama adalah orang dewasa, sedangkan dalam penelitian

ini, yang menjadi fokus utama adalah remaja.

1.6 Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori

semiotik. Walaupun saat ini telah terdapat bermacam-macam jenis teori

semiotik, namun teori semiotik yang dipilih oleh peneliti adalah teori semiotik

yang dikemukakan oleh Charles Sanders Peirce. Peirce (dalam Eco, 2009: 20-

21) mengatakan tentang teori semiotik:

“Yang saya maksud dengan semiosis adalah suatu aksi,
suatu pengaruh yang merupakan, atau yang melibatkan,
suatu kerja bareng antara tiga subyek, yaitu tanda,
objeknya dan interpretannya. Pengaruh tiga serangkai ini
tidak bisa diciutkan menjadi sekadar aksi antara dua pihak
saja.”
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Peirce (dalam Wibowo, 2013:17) memberikan gambaran lebih jelas

mengenai proses semiosis tersebut melalui bagan berikut:

Bagan 1.1 Proses Semiosis

Menurut Peirce (dalam Eco, 2009:21), tanda adalah “sesuatu yang bagi

seseorang berfungsi sebagai wakil dari sesuatu yang lain dalam hal atau

kapasitas tertentu”. Mengenai hubungan antara tanda, objek, dan interpretan,

Peirce (dalam Eco, 2009:100) menjelaskan:

“Sebuah tanda mewakili sesuatu dari sudut ide yang
dihasilkan atau yang diubahnya…. Apa yang diwakili
tanda ini disebut objek; yaitu, apa-apa yang
disampaikannya, maknanya; dan ide yang dihasilkannya
itu disebut interpretan-nya.”

Peirce (dalam Wibowo, 2013:18) membedakan tipe-tipe tanda

menjadi: Ikon (icon), Indeks (index), dan Simbol (symbol) didasarkan atas

relasi di antara representamen (tanda) dan objeknya. Wibowo (2013:18)

menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

“Ikon adalah tanda yang mengandung kemiripan ‘rupa’
sehingga tanda itu mudah dikenali oleh para
pemakainya…. Indeks adalah tanda yang memiliki
keterkaitan fenomenal atau ekstensial di antara
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representamen dan objeknya…. Simbol, merupakan jenis
tanda yang bersifat abriter dan konvensional sesuai
kesepakatan atau konvensi sejumlah orang atau
masyarakat.”

Peirce (dalam Wibowo, 2013:19) memberikan gambaran lebih jelas

mengenai jenis tanda dan cara kerjanya melalui tabel berikut:

Tabel 1.1 Jenis  Tanda dan Cara Kerjanya
Jenis Tanda Ditandai dengan Contoh Proses Kerja

Ikon - Persamaan
(kesamaan)

- Kemiripan

Gambar, foto, dan
patung

Dilihat

Indeks - Hubungan sebab
akibat

- Keterkaitan

- Asap -----api
- Gejala ---penyakit

Diperkirakan

Simbol - Konvensi atau
- Kesepakatan

- Kata-kata
- Isyarat

Dipelajari

Ikon menandakan adanya kesamaan atau kemiripan dari objek dan

realitas. Contoh ikon adalah berupa gambar, foto, dan patung. Cara

mengidentifikasikan ikon adalah melalui proses melihat objek atau kejadian.

Selanjutnya, indeks menandakan adanya hubungan sebab-akibat atau

keterkaitan mengenai objek atau hal yang terjadi. Contohnya adalah jika ada

asap, berarti ada api. Jika ada gejala, pasti ada penyakit. Cara

mengidentifikasikannya adalah dengan menggunakan perkiraan. Terakhir,

simbol menandakan adanya konvensi atau kesepakatan mengenai suatu objek

atau kejadian. Contoh simbol diwakili oleh kata-kata atau isyarat yang telah

disepakati untuk menyebut atau mendeskripsikan objek atau kejadian. Cara

mengidentifikasikan simbol adalah dengan cara mempelajari objek atau

kejadian tersebut.
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Dalam hal ini, penulis akan meneliti tentang tanda-tanda yang terdapat

pada drama Risou no Musuko. Adapun tanda yang akan diteliti harus memiliki

indikasi ataupun petunjuk yang dapat mengarahkan peneliti dalam

mendapatkan interpretan dari objek. Objek yang dimaksud yakni karakter-

karakter yang berperan dalam film tersebut, sedangkan interpretan yang dituju

merupakan mother complex (mazakon). Tanda yang akan diteliti dapat berupa

gambar, percakapan, maupun tindakan yang dilakukan oleh karakter dalam

drama. Tanda ini kemudian dijabarkan dengan menggunakan klasifikasi tanda

yakni ikon, indeks dan simbol.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini

adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Cresswell (dalam Somantri,

2005: 58), metode kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami

maknanya, sehingga penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan

proses, peristiwa dan otensitas. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan

bahwa konstruksi realitas memiliki hubungan dengan representasi.

Mengkonstruksi realitas berarti menggambarkan kehidupan yang

sesungguhnya dimana hal tersebut juga merupakan salah satu perwujudan dari

representasi.

Selain itu, Bogdan dan Biklen (dalam Sugiyono, 2008:9) juga

menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data

yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan
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pada angka. Oleh karena itu, peneliti memilih metode penelitian kualitatif

karena objek daripada penelitian ini berupa media audiovisual berupa drama

dimana terdapat kumpulan kata-kata dan gambar sebagai yang berfungsi

sebagai data untuk dicermati dan diteliti secara deskriptif. Penggunaan metode

penelitian kualitatif pada penelitian ini sangat berguna untuk melihat dan

memahami representasi mother complex di Jepang dalam drama Risou no

Musuko.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian

ini adalah studi kepustakaan. Maryaeni dalam bukunya yang berjudul Metode

Penelitian Kebudayaan (2005: 73) mengatakan bahwa studi pustaka atau

etilisasi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan merujuk pada

dokumen, seperti teks berupa bacaan dan teks berupa audio atau audio visual.

Peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai survei terhadap

mother complex yang terjadi di Jepang. Data yang dikumpulkan berupa

dokumen baik dari buku, skripsi atau tesis, jurnal ilmiah, hasil penelitian

maupun data dari website yang berkaitan dengan topik pembahasan serta

segala sesuatu yang diperlukan untuk memahami dan menyelesaikan rumusan

masalah dari penelitian ini. Adapun data yang dicari dan digunakan oleh

peneliti adalah mengenai pengertian tentang mother complex, data-data yang

menunjukkan tentang bagaimana bentuk mother complex yang terjadi di

Jepang serta berita-berita yang berkaitan dengan hal tersebut.
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1.7.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini

adalah metode deskriptif. Menurut Whitney (dalam Nazir, 2005: 54), metode

deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Peneliti

menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya. Data-data tersebut kemudian dipakai sebagai sumber informasi

mengenai mazakon. Selanjutnya, dengan menggunakan informasi yang ada

dan teori semiotik milik Charles Sanders Peirce, peneliti mencari interpretasi

yang tepat untuk mendeskripsikan mazakon dalam drama Risou no Musuko

yang menjadi tujuan bahasan dalam penelitian ini. Pencarian interpretasi ini

dilakukan dengan melihat perilaku tokoh melalui gambar dan percakapan

dalam drama. Pembahasan kemudian dijabarkan menggunakan klasifikasi

tanda dalam teori semiotik Charles Sanders Peirce. Dengan demikian,

kesimpulan yang dihasilkan dapat menjawab rumusan masalah yang ada

secara akurat.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang

penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat

yang dapat diambil, landasan teori, tinjauan pustaka dan metode penelitian

yang akan dipakai dalam melakukan penelitian ini.
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b. Bab II, merupakan isi yang memaparkan lebih jauh mengenai mother

complex mulai dari teori mother complex yang dikemukakan Sigmund

Freud hingga mother complex (mazakon) di Jepang. Adapun pembahasan

mengenai mazakon meliputi asal usul terjadinya mazakon, konsep amae,

siapa saja yang disebut dengan mazakon.

c. Bab III, merupakan hasil dari analisis representasi mother complex

(mazakon) dalam drama Risou no Musuko dengan menggunakan landasan

teori yang telah dipilih sebelumnya.

d. Bab IV, merupakan kesimpulan dari hasil analisis representasi mother

complex (mazakon) dalam drama Risou no Musuko beserta saran untuk

penelitian selanjutnya.
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