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ABSTRAK 

 

 

Kristiana, Atika. 2009. Latar Dalam Film Memoirs Of A Geisha. Tugas Akhir. Prodi 

Bahasa Jepang D3, Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing  I : Dra. Diah Vitri W, DEA. 

Pembimbing II: Dra. Rina Supriatnaningsih, M. Pd. 

 

Kata kunci: Latar, film Memoirs Of A Geisha 

 

 Sama halnya dengan sastra tulis, sastra yang komplek yang berwujud 

karya fiksi seperti drama, film, dan teater juga mempunyai unsur-unsur 

pembangun atau unsur fiksi, salah satunya adalah latar. Latar atau 

setting yang sering disebut landasan tumpu yang menunjuk pada 

pengertian tempat, hubungan waktu, dan hubungan sosial tempat 

terjadinya peristiwa-peristiwa. Film Memoirs Of A Geisha yang diambil 

dari buku yang berjudul sama karya Arthur Golden ini mempunyai cerita 

yang berlatar sosial dan budaya masyarakat Jepang sehingga menarik 

untuk di analisis. 

 Untuk mengetahui latar apa sajakah yang terdapat dalam film 

Memoirs Of A Geisha, penelitian ini menggunakan metode diskriptif 

kualitatif yaitu memberikan penjelasan-penjelasan menurut data yang 

diperoleh , dalam hal ini penulis memahami latar belakang sosial-budaya 

dan kehidupan masyarakat dalam film ini untuk penelitian. 

 Dari beberapa adegan dalam film ini, latar spiritual menjadi lebih 

dominan karena film ini menceritakan tentang kehidupan Geisha mulai 

dari alasan ia menjadi Geisha hingga kesulitannya setelah menjadi 

Geisha. Melalui latar spiritual dalam film ini, dapat diketahui bahwa 

seorang Geisha bukanlah sebuah profesi seperti wanita penghibur yang 

hanya menonjolkan kelebihan fisik saja, karena dalam film ini terdapat 

tata cara dan keterampilan-keterampilan baik keterampilan olah tubuh, 

pengetahuan, berbicara, merias diri, dan lain-lain yang harus dipelajari 
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untuk menjadi seorang Geisha, sehingga Geisha dianggap sebagai karya 

seni berjalan. 
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have to try couse you are the universe (You are the Universe_The 

Brand New Heavies) 

¤ 外見
がいけん

より中身
な か み

が大事
だ い じ

 ( kotowaza) 

¤ life without a risk is life unlifed (5cm_Dhoni Dhirgantoro) 
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Persembahan : 

 Orang tuaku tercinta, terimakasih untuk segalanya. 
 IKE dan SITI, belahan hati kakak.愛している。 

 Teman-teman D3 Bahasa Jepang ‘06, Pichan, Ninta, Tata, 

Nana, Ndud, Maya, Yayo, Ji’un, Nati, Ay, Ninux, Listy, 

Yeshi, Vinda, Hyma, dan O’o (alm).  Terimakasih untuk 

warna-warna indah dalam hari-hari ku. Anywhere and 

anytime we are a friend.いつも成功しなければならない、が

んばろう！！！！ 

 “MBE_Q” sahabat yang merangkap sebagai kakak,adik,rival 

debat dalam segala hal,teman berbagi cerita, suka, dan 

duka.どうもありがとう . Nala sayang, terimakasih telah 

menjadi temanku. 

 PAK YAI, terimakasih untuk waktunya dan semua 

kenanganya.. 

 Teman-teman pecinta alam yang di kampus maupun di luar 
kampus, terimakasih telah mengajariku bertahan dalam 

kebersamaan, berbagi dalam keceriaan, dan berusaha untuk 

menikmati puncak. Alam tidak akan pernah membosankan dan 

alamlah guru dari segalanya. 

 All of people who have give me a memory, thanks for 

everything, I’ll keep it with smile.みんな様、どうもあり

がとうございます。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang  

Sastra adalah bagian dari seni. Secara harafiah sebuah karya sastra yang 

bercerita terbagi atas dua, yaitu tutur dan tulis. Apabila cerita-cerita prosa seperti 

legenda dan dongeng lahir dari sastra tutur kemudian dituliskan, maka drama, 

teater dan film adalah kebalikannya, yaitu dituliskan dahulu, baru kemudian 

dituturkan atau diperankan. Drama, teater, atau film merupakan bentuk karya fiksi 

yang dipertontonkan guna mencapai estetik implementasi, yang artinya harus 

diawali dari tulisan kemudian diceritakan melalui medium seni yang disebut 

panggung. Drama, teater, atau film di dalamnya terdapat perpaduan antara 

penggambaran kelugasan dalam berbahasa, ketepatan olah tubuh para aktor 

(akting) yang mencerminkan sebuah karakter, dan perpaduan keindahan secara 

musikalitas, penataan panggung (setting), dan jalan cerita sehingga dapat 

dinikmati. Dalam sastra tulis terdapat unsur-unsur fiksi yang saling berkaitan satu 

dengan yang lain dan saling menggantungkan. Unsur-unsur pembangun sebuah 

karya fiksi yang kemudian saling berkaitan membentuk sebuah totalitas cerita, di 

samping unsur formal yaitu bahasa, masih ada beberapa macam. Namun secara 

garis besar unsur tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu unsur 

intrinsik dan ekstrinsik(Nurgiyantoro,1995:23).  

Sama halnya dengan sastra tulis, sastra yang kompleks dalam bentuk drama, 

teater, atau film juga mempunyai unsur-unsur intrinsik yang mempengaruhi isi 
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cerita. Berhadapan dengan sebuah karya fiksi, pada hakikatya kita berhadapan 

dengan dunia dalam kemungkinan, sebuah dunia yang telah dilengkapi dengan 

tokoh penghuni dan permasalahannya. Namun tentu saja itu kurang lengkap, 

sebab sebuah tokoh dengan berbagai cerita kehidupan itu membutuhkan ruang 

lingkup, tempat dan waktu. Dengan kata lain, sebuah karya fiksi selain 

membutuhkan tokoh dan ceritanya, juga memerlukan latar 

(Nurgiyantoro,1995:216). Latar atau setting yang sering disebut landasan tumpu 

yang menunjuk pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan hubungan sosial 

tempat terjadinya peristiwa-peristiwa (Abrams, 1981:175). Melalui latar kita dapat 

mengetahui kondisi ataupun suasana yang diceritakan. Sebuah cerita dalam film 

juga mengandung unsur-unsur amanat yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang 

dapat diambil baik secara tersurat maupun tersirat, contohnya nilai-nilai budaya 

ataupun nilai-nilai sosial. Unsur dari sebuah karya fiksi tak lepas dari objek 

manusia atau hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, dan 

hubungan manusia dengan penciptanya, baik itu dilukiskan secara langsung atau 

tidak karena sebuah karya fiksi selalu bercerita mengenai tokoh, sedangkan tokoh 

sendiri biasanya mengacu pada perilaku manusia walaupun dilukiskan sebagai 

hewan ataupun benda mati. 

Dalam film Memoirs Of A Geisha, penyetingan latar dalam film ini membuat 

penonton lebih bisa memahami maksud dari isi cerita film karena 

penggambarannya sangat jelas mulai dari waktu, suasana, maupun keadaan-

keadaan yang terjadi dalam film tersebut. Film Memoirs Of A Geisha adalah film 

yang diangkat dari sebuah novel yang berjudul sama, karya Arthur Golden tahun 
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1997. Film ini berlatar di Jepang dan menceritakan tentang kehidupan seorang 

Geisha. Arthur Golden dalam novelnya ini berpendapat bahwa Geisha  adalah 

karya seni yang berjalan karena Geisha memiliki berbagai keterampilan seni baik 

seni suara, seni berkata-kata, seni lukis, maupun seni olah diri. Film tahun 2005 

ini juga meraih beberapa penghargaan, di antaranya adalah mendapat piala oscar 

untuk kategori Best Achievement in Art Direction dan Best Achievement in 

Costum Design, dan beberapa nominasi salah satunya adalah Satelit Awards 

sebagai Outstanding Cinematography Nominated. Dalam film ini,dapat dilihat 

juga kehidupan sosial maupun budaya masyarakat Jepang, karena film ini 

memang berlatar budaya dan sosial masyarakat Jepang, dalam latar film ini juga 

tergambar jelas bagaimana seorang Geisha menjalani kehidupannya pada zaman 

dahulu sekitar tahun 1929,  ketika seorang Giesha masih begitu tradisional baik 

dari segi aturan-aturan dan tata cara mereka menjadi Geisha, dan seorag Geisha 

masih banyak diminati karena status sosialnya yang masih tinggi. 

Dengan alasan-alasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti latar dalam 

film Memoirs Of A Geisha. Dengan mengangkat tema tersebut penulis memilih 

judul LATAR DALAM FILM MEMOIRS OF A GEISHA.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah jenis latar apa sajakah yang terdapat dalam film Memoirs Of 

A Geisha di lihat melalui adegan-adegan dalam film. 

1.3. Tujuan Peneitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui jenis latar apa sajakah yang 

terdapat dalam film Memoirs Of A Geisha. 

1.4. Metode Penelitian 

1.4.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan pendekatan penelitian 

deskriptif kualitatif. Pendekatan diskriptif kualitatif yaitu pendekatan 

dengan cara memberikan penjelasan-penjelasan menurut data yang 

diperoleh (Udiono,1984:9). Penulis menjelaskan secara singkat mengenai 

latar dalam film Memoirs Of A Geisha. Dalam hal ini penulis berusaha 

memahami latar belakang kehidupan sosial-budaya dan kehidupan 

masyarakat dalam film Memoirs Of  A Geisha. 

1.4.2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah film 

Memoirs of A Geisha tahun 2005 yang disutradarai oleh Robb Marshall. 

1.4.3. Objek Data 

Objek data dalam penelitian ini adalah latar yang di dalamnya 

terdapat unsur waktu, tempat, sosial dalam film Memoirs of A Geisha. 
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1.4.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan data-data dari berbagai 

sumber sebagai referensi kemudian dipelajari sebaga acuan  analisis untuk 

penulisan laporan. 

1.4.5. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik diskriptif. 

Penulis menjelaskan latar yang dilihat dari tingkah laku sosial para tokoh, 

penggambaran waktu, ruang dan suasana yang sesuai dengan teori yang 

ada untuk kemudian menarik kesimpulan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan dalam laporan penelitian ini terdiri dari IV 

BAB. BAB I adalah pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. BAB II dalam 

penelitian ini berisi teori-teori mengenai latar atau setting, BAB III adalah 

pembahasan dari penelitian ini, kemudian yang terakhir adalah BAB IV 

yang berisi simpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Unsur-unsur fiksi 

Istilah prosa fiksi atau karya fiksi sering juga disebut dengan istilah prosa 

cerita, cerita narasi, atau cerita berplot. Pengertian prosa fiksi adalah cerita yang 

diemban oleh pelaku tertentu dengan pemeranan, latar, tahapan dan rangkaian 

cerita tertentu yang berasal dari cerita imajinasi pengarangnya sehingga terjalin 

suatu cerita (Aminudin, 2000:66). Sedangkan Nurgiyantoro dalam bukunya Teori 

Pengkajian Fiksi berpendapat bahwa sebuah karya fiksi yang jadi adalah sebuah 

bangun cerita yang menampilkan sebuah dunia yang dengan sengaja dikreasikan 

pengarang. Wujud formal fiksi itu sendiri hanya berupa kata. Kata merupakan 

sarana terwujudnya bangunan cerita, dengan kata lain adalah sarana pengucapan 

sastra dan sebuah kata adalah totalitas dari sebuah karya itu sendiri (1995:22). 

Dari kedua pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah novel, drama, 

film, ataupun karya sastra yang lain yang tercipta dari hasil imajinasi pengarang 

adalah karya fiksi.Sebuah karya fiksi pada umumnya mempunyai unsur-unsur 

pembangun. Secara umum oleh Nurgiyantoro unsur- unsur pembangun karya fiksi 

dibagi menjadi dua macam yaitu, unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik.   

2.1.1. Unsur Ekstrinsik  

Adalah unsur-unsur yang berada diluar karya sastra itu sendiri, tetapi secara 

tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra. Atau, 
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secara lebih khusus ia dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang 

mempengaruhi bangunan cerita sebuah karya sastra, namun tidak menjadi bagian 

didalamnya (Nurgiyantoro, 1995:23). Unsur ekstrinsik juga terdiri dari sejumlah 

unsur. Menurut Wellek & Warren dalam Nurgiyantoro(1995:24), unsur-unsur 

tersebut antara lain adalah: 

1) Unsur biografi pengarang, keadaan subjektifitas individu pengarang yang 

memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang semua itu akan 

mempengaruhi karya yang dibuatnya. 

2) Psikologi pengarang, dalam hal ini mencakup proses kreatifnya. 

3) Psikologi pembaca maupun penerapan prinsip psikologi dalam karya. 

4) Keadaan dilingkungan pengarang, seperti ekonomi, politik, dan sosial juga 

akan berpengaruh pada hasil karya. 

5) Pandangan hidup suatu bangsa, dll. 

2.1.2. Unsur Intrinsik 

Adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur- unsur inilah 

yang akan dijumpai penonton atau pembaca jika ia menikmati karya sastra. Unsur 

intrinsik adalah unsur yang secara langsung turut membangun cerita dan 

perpaduan dari unsur intrinsik itu membuat karya sastra terwujud (Nurgiyantoro, 

1995:23). 

Nurgiyantoro berpendapat bahwa pada umumnya para ahli sepakat bahwa 

unsur intrinsik itu terdiri dari : 

1) Tokoh dan penokohan 
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Istilah tokoh menunjuk pada orang atau pelaku cerita. Watak, perwatakan, 

dan karakterisasi menunjuk pada sikap dan sifat para tokoh seperti yang 

ditafsirkan pembaca. Tokoh cerita menurut Abrams adalah orang-orang yang 

ditampilkan dalam sebuah karya naratif yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki 

kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam 

ucapan, dan apa yang dilakukan dalam tindakan (Nurgiyantoro, 1995:165). 

Seperti yang dikatakan oleh Jones, penokohan adalah pelukisan gambaran yang 

jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Dengan demikian 

istilah penokohan lebih luas pengertiannya daripada tokoh ataupun perwatakan 

sebab didalamnya mencakup sekaligus siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, 

dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga 

sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca ( Nurgiyantoro, 

1995:165-166). 

2) Tema 

Tema menurut Stanton dan Kenny dalam Nurgiyantoro adalah makna yang 

dikandung oleh sebuah cerita (1995:67). Tema juga sering disebut sebagai dasar 

cerita, yakni pokok permasalahan yang mendominasi suatu karya sastra. Tema 

suatu karya sastra dapat tersurat ataupun tersirat. Disebut tersurat apabila tema 

tersebut dengan jelas dinyatakan oleh pengarangnya, dan disebut tersirat apabila 

tema tersebut tidak secara tegas dinyatakan akan tetapi terasa dalam keseluruhan 

cerita yang dibuat pengarang (S. Suharianto, 2005:17). 

3) Alur atau plot 
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Plot sering juga disebut dengan alur atau jalan cerita dimana peristiwa-

peristiwa dalam cerita tersebut terjadi secara linier atau susul menyusul. Stanton 

dalam Nurgiyantoro misalnya, mengemukakan bahwa plot adalah cerita yang 

berisi kejadian, namun setiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, 

peristiwa yang satu menyebabkan atau disebabkan oleh peristiwa yang lain 

(1995:113). 

4) Sudut pandang atau gaya penceritaan 

Sudut pandang atau lebih dikenal dengan point of view oleh Stanton 

digolongkan pada sarana cerita. Sudut pandang mengacu pada sebuah cerita yang 

dikisahkan. Ia merupakan cara atau pandangan yang dipergunakan pengarang 

sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa 

yang menyajikan cerita dalam sebuah karya fiksi. Dengan demikian sudut 

pandang merupakan strategi, teknik, siasat, yang secara sengaja dipilih pengarang 

unuk mengungkapkan gagasan cerita (Nurgiyantoro, 1995:248). 

5) Latar atau setting 

Latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan 

waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar meliputi 

penggambaran letak geografis (termasuk topografi, pemandangan, perlengkapan, 

ruang), pekerjaan atau kesibukan tokoh, waktu berlakunya kejadian, musim, 

lingkungan agama, moral, intelektual, sosial, dan emosional tokoh. Setiap 

peristiwa dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya juga selalu berlangsung di 

tempat-tempat tertentu yang berhubungan dengan daerah, misalnya kota, desa, 

rumah, dll. Pada sisi lain, kegiatan tersebut juga selalu berada dalam waktu 
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tertentu serta dilatar belakangi peristiwa tertentu pula.Hal itu juga berlaku dalam 

karya fiksi, karena peristiwa-peristiwa dalam cerita fiksi juga selalu dilatar 

belakangi oleh tempat, waktu, maupun situasi tertentu. 

5.1) Macam-macam latar 

Kegunaan latar dalam suatu cerita biasanya bukan hanya sebagai petunjuk 

kapan dan dimana cerita itu terjdi, melainkan juga sebagai tempat pengambilan 

nilai-nilai yang ingin diucapakan pengarang melalui cerita tersebut, dan untuk itu 

maka ada beberapa macam latar (S.Suharianto,2005:22-23). Dalam Nurgiyantoro, 

sifat latar itu dibedakan menjadi dua, yaitu : 

5.1.1) Latar fisik/material. Latar fisik adalah tempat dalam wujud fisiknya (dapat 

dipahami melalui panca indra). Latar fisik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

5.1.1.1)  Latar netral  

Yaitu latar fisik yang tidak mementingkan kekhususan waktu dan tempat. 

Disini latar hanyalah latar yang menyebutkan nama tempat hanya secara yang 

diketahui. Sebagai contoh mengambil latar Jepang, bersifat netral karena hanya 

digambarkan Jepang adalah nama sebuah negara. Latar netral tidak memiliki atau 

mendiskripsikan sifat khas tertentu atau yang menonjol yang terdapat dalam 

sebuah latar. Dalam latar netral kita tidak akan tahu pasti cerita itu berlangsung 

dimana dan dalam suasana seperti apa karena kalaupun nama-nama tempat atau 

waktu itu dipindah-pindahkan tidak akan mempengaruhi jalan cerita 

(Nurgiyantoro,1995:218). 

5.1.1.2)  Latar tipikal 
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Yaitu latar fisik yang tidak hanya menyebutkan nama sebuah tempat hanya 

sebagai latar fisik seperti yang dijelaskan dalam latar netral akan tetapi juga 

mendiskripsikan sebuah tempat atau latar tersebut secara lebih terperinci, 

misalnya suasana pada saat kejadian tersebut berlangsung atau waktu kejadian, 

sehingga dapat lebih memperjelas sebuah kejadian dalam latar tersebut. 

5.1.2) Latar spiritual, yaitu latar fisik yang menimbulkan dugaan atau asosiasi 

pemikiran tertentu. Kenny dalam Nurgiyantoro mengemukakan bahwa latar 

spiritual adalah nilai-nilai yang melingkupi dan dimiliki oleh latar fisik 

(1995:219). Latar spiritual berarti latar non fisik yang artinya penggambarannya 

abstrak dan ditimbulkan akibat adanya latar fisik. Misalnya penggambaran latar 

pada suatu upacara adat atau tingkah laku sosial masyarakat, sebagai contoh 

dalam film Memoirs Of A Geisha adalah cara seorang Geisha berdandan. Dalam 

film ini digambarkan seorang Geisha menggunakan riasan wajah yang tidak lazim, 

misalnya menggunakan bedak putih yang sangat tebal diseluruh wajah hingga 

leher. Cara berdandan seperti itu bagi seorang Geisha mempunyai tujuan khusus, 

yaitu untuk mununjukkan keahlian mereka dalam merias diri. Seperti yang 

dikatakan Arthur Golden dalam novelnya berpendapat bahwa Geisha  adalah 

karya seni yang berjalan karena Geisha memiliki berbagai keterampilan seni baik 

seni suara, seni berkata-kata, seni lukis, maupun seni olah diri. Dalam hal ini 

riasan dasar wajah yang berwarna putih dan tebal ini adalah media seorang Geisha 

untuk menunjukkan keterampilan melukis pada wajah atau dengan kata lain berias. 

Latar spiritual mencakup penggambaran keadaan masyarakat, kelompok sosial 

dan sikap, adat kebiasaan, cara hidup, bahasa, dan lain-lain yang berbeda antara 
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satu tempat dengan tempat yang lain sehingga menimbulkan dugaan atau asosiasi 

tertentu bahwa hal itu hanya akan didapati di tempat tersebut. Dalam latar ini 

lebih diperjelas lagi mengenai sifat-sifat yang menonjol dari suatu latar. 

5.2) Unsur-Unsur Latar 

Nurgiyantoro juga menjelaskan bahwa sebuah latar itu mempunya tiga unsur 

pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial. Ketiga unsur tersebut walaupun masing-

masing menawarkan permasalahan yang berbeda-beda dan dapat dibicarakan 

sendiri-sendiri, pada kenyataanya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama 

lain(1995:227). Unsur-unsur tersebut antara lain : 

5.2.1) Tempat 

Latar tempat menyarankan pada lokasi terjadinya suatu peristiwa yang 

diceritakan dalam karya fiksi. Unsur tempat yang digunakan mungkin berupa 

tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial, atau lokasi tertentu tanpa nama jelas. 

Penggunaan latar tempat dengan menggunakan nama-nama tempat haruslah 

mencerminkan atau setidaknya tidak bertentangan dengan keadaan geografis 

tempat tersebut. Pengangkatan suasana kedaerahan, sesuatu yang mencerminkan 

unsur local color, akan menyebabkan latar tempat menjadi dominan dalam karya 

yang bersangkutan. 

5.2.2) Waktu 

Latar waktu berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah waktu dalam karya naratif dapat 

bermakn ganda, disatu pihak menyarankan pada waktu penceritaan dan pada 

waktu penulisan cerita. Dilain pihak menunjuk pada waktu dan urutan waktu yang 
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terjadi dan dikisahkan dalam cerita. Sesuatu yang dikembangkan harus juga sesuai 

dengan sejarah, karena latar waktu dalam fiksi dapat menjadi dominan dan 

fungsional. 

5.2.3) sosial 

Latar sosial menyaran pada kehidupan sosial masyarakat disuatu tempat yang 

diceritakan dalam karya fiksi. Hal-hal tersebut dapat berupa kebiasaan hidup, adat 

istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berfikir dan bersikap, dan lain-

lain yang tergolong dalam latar spiritual. Status sosial tokoh merupakan salah satu 

hal yang pantas diperhitungkan dalam latar sosial. 

2.2. Sinopsis Memoirs Of A Geisha 

Memoirs Of A Geisha adalah film yang diangkat dari novel karya Arthur 

Golden dengan judul yang sama. Film ini diproduksi tahun 2005 dan disutradarai 

oleh Rob Marshall dan diproduseri oleh Steven Spielberg. Film Hollywood yang 

berdurasi hampir dua jam ini bercerita tentang kehidupan seorang Geisha. Chio 

adalah tokoh utama dalam film ini, seorang Geisha yang terkenal dengan nama 

Sayuri. Dalam film ini diceritakan bagaimana perubahan kondisi Chio dari ia kecil, 

dengan segala peraturan dan perjuangannya untuk menjadi Geisha , hingga 

akhirnya Chio bisa menjadi seorang Geisha terkenal dan akhirnya bebas karena 

telah bersuami. 

Chio kecil dan keluarganya tinggal di desa nelayan yang miskin pada 

tahun 1929. Chio kecil adalah gadis yang cantik dan memiliki mata yang indah 

berwarna biru kelabu yang banyak disukai dan menjadi daya tarik tersendiri. Saat 

umurnya sembilan tahun Chio malang harus dijual oleh ayahnya karena keadaan 
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ekonomi keluarga. Bersama dengan kakaknya ia dijual ke sebuah rumah Geisha 

(Okiya) yang sangat terkenal, tapi karena kakak Chio, Satsu secara fisik tidak 

memenuhi syarat dari rumah Geisha tersebut mereka berdua dipisahkan. Tidak 

tahan dengan kehidupan dirumah itu dan dengan adanya Hatsumomo, Geisha 

terkenal yang telah senior di rumah itu, membuat Chio mencoba melarikan diri. 

Akan tetapi hal itu justru membuat Chio terancam menjadi pelayan seumur hidup. 

Sejak saat itulah kehidupan Chio berubah, dimulai dari pertemuan Chio 

dengan seorang laki-laki yang memberinya semangat. Laki-laki itu adalah Ketua, 

seorang negarawan yang cukup disegani, dan dengan pertemuan yang tidak 

sengaja itu merubah semua keputus asan Chio. Dilanjutkan dengan pertemuan 

Chio dengan Mameha, Geisha terkenal yang menjadi saingan Okiya tempat Chio 

tinggal. Mameha inilah yang mengajari dan menjadikan Chio sebagai Geisha 

yang terkenal dengan mengangkatnya sebagai adik, yang dalam peraturan seorang 

Geisha, apabila ingin menjadi Geisha maka seseorang harus mempunyai seorang 

Geisha senior yang akan mengajarinya aturan-aturan dan seni seorang Geisha 

disamping yang ia dapat dari sekolah Geisha. Kakak angkat atau Geisha senior 

inilah yang akan membawa calon Geisha untuk diperkenalkan pada tamu-

tamunya di kedai-kedai minuman.  

Dalam film ini juga diceritakan bagaimana kehidupan Sayuri setelah 

Jepang mengalami Perang Dunia II. rumah-rumah Geisha ditutup, Sayuri, dengan 

sedikit uang dan makanan yang terbatas pula, harus memulai lagi dari awal untuk 

meraih kebebasan. Hingga akhirnya Sayuri mencapai keinginnnya, yaitu dapat 
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hidup  bersama dengan Ketua, lelaki yang ia cintai, dan memulai kehidupan 

barunya di New York.   
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BAB III 

PEMBAHASAN 
 

3. Latar Dalam Film Memoirs Of A Geisha 

Latar dalam film Memoirs Of A Geisha adalah sebagai berikut : 

3.1 Latar Fisisk/material 

3.1.1 Latar fisik yang bersifat netral 

Latar fisik yang bersifat netral dalam film  ini adalah sebagai berikut : 

 Gb.1 

 

 

Disini diceritakan Sayuri dilahirkan dan dibesarkan dari kota nelayan 

kecil bernama Yoroido,di Laut Jepang. 

Unsur-unsur: 

a. Tempat : Yoroido,kota nelayan, Laut Jepang 

b. Waktu  : Menjelang malam,ketika laut sedang surut 

 

 

Gb.2 

Pemandangan dari atap Okiya Nitta,kota Tokyo 

Unsur-unsur: 

a. Tempat : Okiya Nitta, distrik Gion 

b. Waktu  : Pagi hari 

    Gb.3 
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Unsur- unsur: 

a. Tempat : Distrik Gion 

b. Waktu  : Sore hari 

 

 

Gb.4 

Unsur-unsur: 

a. Tempat : Depan rumah Mameha 

b. Waktu  : Malam hari 

 

 

Gb.5 

Unsur-unsur: 

a. Tempat: Okiya Nitta 

b. Waktu : Sore hari 

 

 

Gb.6 

Unsur-unsur: 

a. Tempat : Atap rumah Okiya Nitta 

b. Waktu  : Malam hari 

 

 

Gb.7 

Unsur-unsur: 
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a. Tempat : Jalan di tengah kota Gion 

b. Waktu  : Pagi hari, musim salju 

3.1.2  Latar fisik yang bersifat tipikal 

Latar fisik yang bersifat tipikal dalam film ini adalah sebagai berikut : 

Gb.8      Gb.9 

 

 

 

 

 

Gb. 10      Gb. 11 

 

 

 

Gb.12      Gb.13  

 

 

 

Gambar 8-13 di atas berlatar fisik tipikal karena latar di atas 

menceritakan perjalanan dari saat Chio(Sayuri) dan kakaknya 

Satsu dibawa dari rumah hingga sampai ke Kyoto dengan kereta 

dari malam hingga pagi hari dan sampai di stasiun Kyoto siang hari. 

Unsur-unsur: 
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a. Tempat : Rumah Chio, stasiun kereta pemberangkatan, stasiun Tokyo 

b. Waktu  : Malam dari rumah Chio sampai siang hari distasiun Tokyo 

 

 

Gb.14 

Gambar 14 di atas termasuk fisik karena hanya disebutkan bahwa itu 

adalah jalan menuju sekolah Chio(Sayuri) dan Labu. Gambar 

tersebut bersifat tipikal karena disebutkan bahwa jalan itu sempit 

dengan rumah-rumah penduduk yang rata-rata membuka usaha di 

depan rumah sehingga aktifitas pagi di jalan itu sangat padat. 

Unsur-unsur:  

a. Tempat : Jalan tengah distrik Gion 

b. Waktu  : Pagi hari, banyak aktivitas penduduk, saat Chio dan Labu 

berangkat sekolah. 

 

 

Gb.15 

Gambar 15 adalah latar fisik tipikal karena hanya disebutkan sebagai 

sekolah Geisha, tempat calon-calon Geisha belajar tentang 

kesenian. Terlihat Chio(Sayuri) tampak kebingungan karena baru 

pertama kalinya masuk sekolah itu. 

Unsur-unsur: 

a. Tempat : Sekolah Geisha 

b. Waktu  : Pagi hari 
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Gb.16 

Gambar 16 di depan rumah Okiya Nitta saat Hatsumomo akan pergi 

menunjukkan latar fisik, dan disaat hujan pada malam hari dan 

Chio(Sayuri) harus memegangkan payungnya menunjukkan sifat 

latar fisik yang tipikal. 

Unsur-unsur: 

a. Tempat : Jalan depan Okiya Ntta 

b. Waktu  : Malam  hari, pada saat hujan. 

 

 

Gb.17 

Gambar 17 berlatar fisik karena hanya disebutkan itu adalah pintu 

gerbang menuju kuil, dan bersifat tipikal karena digambarkan 

bahwa itu terjadi pada saat musim semi dan Chio(Sayuri) berlari 

dengan semangat. 

Unsur-unsur : 

a. Tempat : Pintu gerbang menuju kuil 

b. waktu  : Siang hari pada saat musim semi 

 

 

     Gb.18 

Gambar 18 ini termasuk dalam latar fisik karena hanya disebutkan 

ketika Chio(Sayuri) meratapi kemalangannya sambil terduduk di 
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jembatan. Bersifat tipikal karena disebutkan ketika awal musim 

semi saat sakura bermekaran,dan Chio(Sayuri) menunduk dengan 

tangan yang masih terbalut. 

 

Unsur-unsur: 

a. tempat : Di sebuah jembatan 

b. waktu : Pada musim semi saat sakura bermekaran, Chio duduk dengan 

tangan terbalut. 

 

 

Gb.19 

Latar dalam gambar 19 ini termasuk latar fisik karena hanya 

digambarkan Sayuri menunggu seseorang di sebuah taman. 

Bersifat tipikal karena  digambarkan pada musim semi disebuah 

taman di tengah kolam dengan pemandangan yang indah. 

Unsur-unsur: 

a. tempat : Di sebuah taman berkolam 

b. waktu : Pada musim semi siang hari 

3.2 Latar Spiritual 

 Latar spiritual yang menimbulkan dugaan asosiasi tertentu dalam 

film ini adalah sebagai berikut : 

Gb.20      gb.21 
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Gb.22 

Latar pada gambar 20-22 ini bersifat spiritual, karena dalam latar ini 

lebih ditonjolkan suasana tempat, yaitu kamar Nyonya Nitta, 

pemilik Okiya tempat Chio(Sayuri) dijual. Keadaan kamar yang 

remang-remang mengasosiasikan bahwa pada jaman itu belum ada 

listrik, dan penuh asap rokok seolah menggambarkan bahwa 

Nyonya Nitta adalah seorang wanita yang tidak baik karena tidak 

semua peran wanita dalam film itu adalah perokok. Kemudian 

ditonjolkan lagi karakter Chio(Sayuri) yang ketakutan karena 

untuk pertama kalinya ia memasuki rumah itu dan tidak tahu apa 

yang terjadi dengan dirinya ataupun kakaknya. 

Unsur-unsur: 

a. tempat : Kamar nyonya Nitta 

b. waktu : Pagi hari 

c. sosial :Kamar yang remang-remang karena hanya diterangi lampu 

lampion sehingga Chio(Sayuri) harus mengangkat wajahnya tinggi-tinggi 

saat nyonya Nitta akan mengamati wajahnya.  

Gb. 23      Gb.24 

 

 

 

Gb.25      Gb.26 
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Latar pada gambar 23-26 di atas menggambarkan kejadian saat 

Chio(Sayuri) dan Labu berangkat ke sekolah Geisha untuk pertama 

kalinya. Latar spiritual pada gambar ini ditunjukkan pada dua 

adegan yaitu saat Labu akan berangkat sekolah terlebih dahulu ia 

membungkukkan badan, hal ini adalah suatu kebiasaan dan adat 

orang Jepang bahkan sampai sekarang dalam hal memberi salam. 

Kemudian saat Labu memakan potongan takoyaki yang telah 

terjatuh dan kotor dan memakannya dengan lahap. Ini 

menggambarkan kehidupan Labu di dalam rumah yang sedemikian 

buruknya sehingga ketika ia di luar rumah dan menemukan 

makanan yang ia sukai, walaupun tidak layak dimakan tapi tetap 

dimakan. 

Unsur-unsur: 

a. Tempat : Dari Okiya Nitta, sebuah gang sempit dimana salah satu rumah 

menggantung hiasan ikan. 

b. Waktu  : Pagi hari 

c. Sosial : Kebiasaan Labu yang selalu menyentuh gantungan ikan dan 

diikuti oleh Chio. Kebiasaan mengucapkan salam dengan 

membungkukkan badan. 
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     Gb.27 

Latar spiritual pada gambar di atas ditunjukkan saat Chio mendapatkan 

hukuman dengan cara dipukul dalam keadaan basah kuyup setelah 

disiram air oleh nyonya Nitta. Pada latar tersebut terlihat bahwa 

Chio(Sayuri) benar-benar ketakutan. Hal ini mengasumsikan 

bahwa seseorang dalam hal ini Nyonya Nitta, yang telah membeli 

seseorang dalam hal ini Chio(Sayuri), dapat memperlakukan budak 

beliannya dengan semena-mena. 

Unsur-unsur: 

a. Tempat: Dihalaman belakang rumah nyonya Nitta 

b. waktu : Siang hari 

c. sosial : Nyonya Nitta yang telah membeli Chio(Sayuri), memukulinya 

karena Chio(Sayuri) menurut nyonya Nitta telah melakukan kesalahan. 

Gb.28      Gb.29 

 

 

Gb.30      Gb.31 

 

 

Latar pada gambar 28-31 menceritakan saat Chio bangun dari 

pingsannya setelah terjatuh dari atap tempat ia melarikan diri dan 

dibawa kembali ke Okiya Nitta, kemudian mendapatkan kabar 

yang membuatnya terdiam yaitu bahwa orang tuanya di Yoroido 
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telah meninggal dan ia menerima surat serta abu dan papan nama 

altar  kedua orang tuanya. Dalam adegan ini meskipun 

Chio(Sayuri) tidak berbicara, kita dapat mengasumsikan 

kekecewaan dan kesedihan seseorang ketika ia gagal dan ditambah 

dengan mendengar kabar buruk. 

Unsur-unsur: 

a. Tempat: Di rumah Nyonya Nitta,di sebuah kamar. 

b. Waktu : Malam hari 

c. Sosial : Orang-orang Jepang sangat menghormati leluhur, sehingga pada 

saat orang tuanya meninggal sebisa mungkin abu jenasahnya disimpan 

oleh keluarga. 

Gb.32      Gb.33 

 

 

 

Gb.34      Gb.35 

 

 

 

 

 

Gb.36 

Latar pada gambar di atas menceritakan kegiatan dimana Chio berdoa 

di dalam kuil. Gambar diatas menunjukkan tata cara orang Jepang 
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berdoa di dalam kuil yang termasuk dalam latar spiritual karena 

menunjukkan adat dan kebiasaan mayarakat Jepang. 

Unsur-unsur: 

a. Tempat: Disebuah kuil 

b. waktu : Siang hari pada musim semi 

c. sosial : Chio berdoa di sebuah kuil, dengan melemparkan koin pemberian 

dari Ketua dan menyimpan sapu tangan Ketua. 

Gb.37      Gb.38 

 

 

  

 

Gb.39 

Latar dalam gambar 37-39 ini menggambarkan Sayuri yang memeluk 

saputangan pemberian Ketua sewaktu ia masih kecil. Disini unsur 

tempat maupun sosialnya sendiri tidak terlalu di tonjolkan, akan 

tetapi lebih menonjolkan karakter Sayuri yang bahagia dengan 

tersenyum sambil memeluk saputangan dari Ketua. Hal ini 

mengasumsikan bahwa Sayuri merasa senang karena setelah sekian 

lama dapat bertemu lagi dengan ketua. Kebiasaan menyimpan dam 

kimono dan membawa kemanapun barang pemberian seseorang 

yang istimewa menunjukkan latar spiritual.  

Unsur-unsur: 

a. tempat : Di sudut sebuah tempat 

b. waktu : Di suatu malam di musim dingin 
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c. sosial : Sayuri meniup tangannya karena merasa kedinginan setelah 

berlari pada malam hari di musim dingin supaya hangat, lalu ia memeluk 

saputangan putih pemberian Ketua yang selalu dibawanya, seolah-olah 

saputangan itu menghangatkan hatinya. 

Gb. 40      Gb.41 

 

 

Gb.42      Gb.43 

 

 

Gambar 40-43 menggambarkan Sayuri yang belajar tentang kesopanan, 

baik dalam memberi salam maupun saat memegang cawan dan 

minum yang menunjukkan latar spiritual karena merupakan adat 

dan tata cara masyarakat Jepang. 

Unsur-unsur: 

a. Tempat : Rumah Mameha 

b. Waktu   : Pagi hari 

c. Sosial  : Sayuri belajar bagaimana cara membungkuk memberi salam 

hormat yang benar, kemudian cara bangun dari duduknya kemudian 

berjalan, cara minum dan memegang cawan. 

Gb. 44      Gb.45 

 

 

Gb.46      Gb.47 
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Gambar 44-46 menggambarkan bagaimana Sayuri belajar berbicara 

dan tertawa yang sopan tapi sedikit menggoda, cara menuang teh 

yang anggun dan menggoda. Latar spiritual ditunjukkan pada 

tempat Sayuri belajar bersama Mameha adalah di pemandian 

umum dan Sayuri dan Mameha sedang bersiap akan mandi. 

Unsur-unsur: 

a. Tempat: Di tempat pemandian umum 

b. Waktu : Saat Sayuri belajar tentang bagaimana membahasakan tubuhnya 

pada lawan jenis. 

c. Sosial :Sayuri belajar bagaimana cara mengolah bahasa tubuhnya, 

bagaimana cara ia tertawa dan bagaimana cara ia menuangkan  teh. 

Gb.48      Gb.49 

 

 

 

 

Gb.50 

Gambar 48-50 adalah gambar saat Sayuri belajar menari untuk tarian 

musim semi. Latar spiritual dalam gambar ini ditunjukkan bahwa 

untuk seorang calon Geisha, mereka akan tampil untuk pertama 

kalinya adalah saat pentas musim semi, dan biasanya mereka 

berlatih keras untuk mendapat peran utama dalam tarian musim 

semi tersebut. 
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Unsur-unsur : 

a. Tempat : Kediaman Mameha. Panggung pentas tarian musim semi. 

b. Waktu    :Saat Sayuri belajar menari pada Mameha untuk persiapan pentas 

musim semi.  

c. sosial    :Sayuri belajar menari untuk pentas tarian musim semi dari 

Mameha setiap hari dan ia mendapat peran utama dalam tarian itu. 

Dari latar spiritual yang ditunjukkan mulai dari gambar no 40-50 di 

atas adalah tata cara menjadi seorang Geisha. Para calon Geisha 

harus mempelajari berbagai kesenian dan keterampilan. Hal inilah 

yang membedakannya dari wanita paenghibur biasa atau pelacur 

yang hanya menonjolkan kelebihan fisik semata. Dalam gambar 

tersebut seorang calon Geisha belajar mengenai kesopanan dan 

seni olah tubuh. 

Gb. 47      Gb. 48 

 

 

Gb. 49      Gb.50 

 

 

 

 

Gb.51 

Gambar 47-51 adalah saat Sayuri belajar berdandan ala Geisha yang 

menurutnya seperti pemeran dalam drama Jepang yang disebut 
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Noh. Karena tidak semua wanita dalam film itu berdandan seperti 

itu dalam kesehariannya, maka hal itu menunjukkan bahwa Geisha 

memang mempunyai ciri khas tersendiri dalam hal riasan wajah. 

Kemudian untuk melukis alis Sayuri menggunakan ranting pohon 

yang dibakar ujungnya, menunjukkan bahwa jaman dulu belum 

ada make up modern seperti saat ini. Hal-hal seperti itu yang 

membuat gambar ini termasuk dalam latar spiritual. 

Unsur-unsur: 

a. Tempat : Di kamar Sayuri 

b. Waktu   : Saat Sayuri berdandan untuk hari pertamanya sebagai Geisha. 

c. Sosial   :Sayuri merias wajahnya dengan dandanan seorang Geisha, 

dengan riasan dasar warna putih yang sangat tebal. Kemudian membuat 

bekas tiga jari pada bagian leher yang memanjang ke punggung bagian 

atas yang dramatis. Membuat lukisan diwajahnya dengan menggoreskan 

batang sebuah kayu kecil yang telah dibakar ujungnya serta mewarnai 

bibirnya dengan lipstik berwarna merah berani dengan bentuk bibir yang 

dramatis. 

Gb.52      Gb.53 

 

 

Gb.54      Gb.55 
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Gb.56 

Gambar 52-56 adalah saat Sayuri menata rambutnya ala Geisha, dan ia 

harus melakukannya di tempat penata rambut khusus dan 

menggunakan cairan khusus yang membuatnya kesakitan. Latar 

spiritual dalam gambar ini ditunjukkan bagaimana cara seorang 

Geisha harus menjaga tatanan rambutnya setiap hari walaupun saat 

ia tertidur. Oleh kerena itu Sayuri harus belajar tidur dengan benar, 

dan bila tatanan rambutnya tidak terjaga saat ia bangun maka ia 

harus mengulang menata rambutnya lagi. 

Unsur-unsur: 

a. Tempat : Ditempat penata rambut untuk Geisha. Dikamar Sayuri. 

b. Waktu  :Saat Sayuri belajar bagaimana mempertahankan tatanan 

rambutnya. 

c. Sosial   : Sayuri ditata rambutnya ala Geisha oleh penata rambut khusus 

dengan cairan khusus yang membuatnya kesakitan. Sayuri harus berlatih 

dan terbiasa menjaga tatanan rambutnya agar tetap seperti itu walaupun 

saat ia tidur sekalipun dengan cara menaburkan beras disekitar tempat 

tidur bagian kepalanya, jadi apabila Sayuri tidak bisa menjaga posisi 

tidurnya, maka ia harus menata ulang rambutnya dan merasakan kesakitan 

lagi. 

Dari latar yang ditunjukkan pada gambar 47-56, sama dengan 

penjelasan di atas bahwa seorang Geisha harus belajar 

keterampilan khusus, dalam hal ini adalah keterampilan atau 

keahlian merias diri.  

 

Gb.57 
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Gambar 57 di atas menceritakan tentang upacara pengangkatan 

saudara yang dilakukan Sayuri dan Mameha. Di masyarakat 

Jepang jaman dulu apabila mengangkat seseorang menjadi saudara 

biasanya diadakan upacara khusus walaupun hanya dengan minum 

sake bersama. Sedangkan dalam dunia Geisha, seorang calon 

Geisha harus mempunyai Geisha senior sebagai saudara angkat 

yang akan membantunya mempelajari dunia Geisha serta 

memperkenalknannya pada tamu-tamu di kedai-kedai minum. Hal 

inilah yang menunjukkan latar spiritual dalam gambar tersebut. 

Unsur-unsur : 

a. Tempat: Di halaman belakang Okiya Nitta 

b. Waktu : Malam hari saat upacara pengangkatan saudara yang dilakuka 

oleh Sayuri dan Mameha. 

c. Sosial : Sayuri mengadakan upacara pengangkatan saudara oleh Mameha 

yang menjadikan simbol bahwa Sayuri sekarang adalah adik angkat 

Mameha, karena dalam dunia Geisha, seorang calon Geisha harus 

mempunyai seorang Geisha senior sebagai kakak angkat yang akan 

memperkenalkannya dan membawanya ke kedai-kedai minum. 

Gb. 58      Gb. 59 

 

 

 

 

     Gb.60 
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Latar pada gambar 58-60 ini menceritakan saat dimana Distrik Gion 

dikuasai oleh tentara sekutu pada saat Perang Dunia ke II 

berlangsung di Jepang dan tentara Jepang mengevakuasi semua 

warga kecuali laki-laki karena laki-laki wajib ikut perang. Hal 

inilah yang termasuk dalam latar spiritual. 

Unsur-unsur: 

a. Tempat : Distrik Gion dimana tentara Jepang mengevakuasi wanita ke 

tempat yang aman. 

b. waktu : Saat Jepang meghadapi Perang Dunia ke II 

c. sosial : Tentara Jepang mengevakuasi anak-anak dan wanita, sedangkan 

laki-laki pada jaman itu wajib ikut berperang pada saat Perang Dunia ke II 

berlangsung di Jepang.  

Gb.61      Gb.62 

 

 

 

 

Latar pada gambar 61-62 ini menggambarkan kehidupan Sayuri dan 

sebagian wanita lain setelah Perang dunia berakhir. Sayuri 

bukanlah seorang Geisha terkenal lagi yang cukup materi, tapi 

menjadi wanita biasa yang harus bekerja di tempat pencucian kain 

di luar Gion. Hal ini mengasumsikan bahwa pasca Perang Dunia ke 

II, memberi dampak yang buruk terutama dalam perekonomian 

Jepang. 

Unsur-unsur: 
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a. tempat:Di sebuah sungai dengan aliran yang deras. Di tanah lapang 

bebatuan untuk menjemur kain. 

b. waktu: Setelah Perang Dunia ke II 

c. sosial : Sayuri bukan lagi seorang Geisha karena Okiya Nitta sudah ditutup, 

ia bekerja di luar Gion sebagai buruh kasar dengan mencuci kain di sungai. 

Gb. 63      Gb.64 

 

 

 

Latar pada gambar 63-64 ini menggambarkan beberapa orang sedang 

mandi di pemandian air panas. Baik laki-laki maupun perempuan 

berendam di kolam air panas yang sama tanpa mengenakan pakaian 

sama sekali. Hal ini adalah tata cara orang Jepang saat mandi di kolam 

air panas atau sering di sebut Ofuro. Hal ini di asosiasikan pada 

kebiasaan orang Jepang yang sering berendam dalam air panas bahkan 

sampai sekarang, walaupun hanya sebatas berendam di bak mandi di 

rumah setelah pulang kerja, dan biasanya dilakukan pada malam hari. 

Unsur-unsur: 

a. tempat :Di kolam pemandian air panas bergaya Jepang di Amerika. 

b. waktu :Malam hari 

c. sosial :Kebiasaan orang-orang Jepang adalah tidak mengenakan pakaian 

sama sekali saat berendam di Ofuro dan minum sake saat berendam. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Simpulan : 

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Dalam film Memoirs Of A Geisha ini, terdapat jenis latar fisik netral, fisik 

tipikal, dan latar spiritual. Dari 29 adegan dalam pembahasan, latar spiritual 

menjadi lebih dominan, karena film ini bercerita tentang kehidupan seorang 

Geisha mulai dari alasan dia menjadi Geisha hingga kesulitan-kesulitan yang 

dialami setelah menjadi Geisha. Melalui latar spiritual dalam film ini, kita 

dapat melihat bahwa seorang Geisha bukanlah sebuah profesi seperti wanita 

penghibur yang hanya menonjolkan kelebihan fisik semata, akan tetapi untuk 

menjadi seorang Geisha perlu menguasai berbagai keterampilan seperti 

keterampilan olah tubuh, seni bertutur kata, merias diri, bermusik, dan 

berpengetahuan luas sehingga Geisha bisa di sebut karya seni yang berjalan. 

Saran : 

Penelitian tentang latar sebuah film tidaklah mudah. Calon peneliti 

yang akan mengkaji tema sejenis harus mempunyai hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Pengetahuan dan wawasan yang cukup untuk mengklasifikasikan, 

menguraikan, dan menjelaskan latar yang ada kedalam jenis-jenis latar, 

terutama untuk membedakan latar fisik yang bersifat tipikal dengan latar 

spiritual. 
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2. Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai adat istiadat, kebiasaan, serta 

kebudayaan masyarakat yang ada dalam film tersebut, karena dalam 

pembahasan latar spiritual kita harus bisa mengasosiasikan latar yang ada 

tidak hanya sebatas yang kita lihat akan tetapi harus sesuai dengan tingkah 

laku sosial masyarakat dalam film tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Aminnudin. 1994. Pengantar Apresiasi Karya Sastra. Bandung : Sinar Baru 
Algesindo 
Http ://www.google.co.id/en.wikipedia.og/wiki/memoirs-of-a-

geisha.doc 

Http://www.google.co.id/agsuyoto.files.wordpress.com/2008/03/unsur-prosa-
cerita.doc 

Matsura, Kenji. 1994. Kamus Bahasa Jepang-Indonesia. Kyoto : Kyoto Sangyo 
University Press  

Nurgiyantoro, Burhan.2005. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta : Gajah Mada 
University Perss 

Suharianto, S. 2005. Dasar-Dasar Teori Sastra. Semarang : Rumah Indonesia  

Udiono, K. S. 1994. Telaah Kritik Sastra Indonesia. Bandung : 

Angkasa 

Wellek, Rene dan Austin Warren. 1989. Teori Kesusastraan. Terjemahan Melani 
Budianto. Jakarta : Gramedia 
 

 

 

 


