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Dalam kajian film pesan kominkasi terwujud dalam cerita dan misi yang dibawa film tersebut 

yang terangkum dalam bentuk drama, action, komedi horror dan sebagainya yang dibangun dari 

tanda-tanda. Jenis-jenis film inilah yang dikemas oleh sutradara sesuai dengan tendensinya 

masing-masing. Ada yang tujuannya sekedar memberikan hiburan, memberikan penerangan atau 

mungkin keduan-duanya. Bahkan ada juga yang memasukkan dogma-dogma tertentu sekaligus 

mengajarkan pada khalayak penonton. 

Film Kiamat Sudah dekat merupakan sebuah contoh film yang menarik perhatian khalayak. Dari 

segi ceritanya yang mengangkat tema kehidupan sehari-hari, pesan-pesan religi dalam hal ini 

agama Islam yang dikemas melalui sindiran-sindiran halus tanpa menggurui yang juga dibalut 

nuansa komedi, sampai pada isu-isu globalisasi yang mengakibatkan benturan budaya. Film cinta 

remaja bernuansa komedi ini terbilang sukses dengan dibuatnya dalam versi sinetron yang 

akhirnya mendapatkan pernghargaan khusus dari Presiden RI. Cinta memang menjadi perekat 

alur cerita dalam film ini, namun tidak bisa dipungkiri pula bahwa didalamnya sarat dengan 

tanda-tanda dari nilai budaya barat yang dituangkan dalam sosok Fandy dan keluarganya baik itu 

berupa perilaku, pemikiran, kebiasaan bahkan berhubungan dengan agama dan manusia lainnya. 

Inilah yang menjadikan film ini lain dari film yang berbau religi lainnya. Atas dasar itulah 

peneliti ingin mengupas makna-makna yang ada di balik tanda-tanda yang ada. 

Analisis semiotika adalah merupakan sebuah metode yang tepat guna mengupas makna yang 

terkandung dalam tanda. Semiotik adalah ilmu tentang tanda. Penelitian ini menggunakan 

analisis semiotika dengan pendekatan Pierce. Dengan pendekatan Pierce tanda dalam film ini di 

bagi menjadi tiga yakni ikon, indeks dan simbol seperti yang diungkapkan oleh pierce tentang 

tanda dalam hubungannya dengan objeknya. Sedangkan untuk proses pemaknaan tanda-tanda 

tersebut, mengggunakan konsep pemaknaan Pierce yaitu “Triangle Meaning” yang terdiri dari 

interpretan, objek dan reprasentamen yang terus menerus berhubungan. Konsep Pierce dianggap 

cukup untuk mnelaah makna yang terkandung dalam tanda yang ada dalam hal ini adalah nilai-

nilai budaya barat. 

Berdasarkan analisis semiotika Pierce yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan 8 simbol, 

1 indeks dan 2 ikon yang merupakan tanda dari nilai-nilai budaya barat yang mana terdapat 

dalam 7 scene. Nilai-nilai budaya barat itu antara lain kebebasan, pemikiran materialisme, 

humanisme dan sekularisme, bertinda analitis kritis, berbicara terus terang dan langsung ke 

pokok permasalahan samapai kepada aliran musik rock yang merupakan ciri khas dari budaya 

postmodernisme.  

Terkupasnya makna yang terkandung dalam tanda-tanda tersebut memberikan sebuah khasanah 

baru bagi masyarakat bahwa tidak semua budaya barat itu positif ataupun negatif. Ada beberapa 

nilai budaya barat dalam film ini yang tidak baik untuk ditiru seperti misalnya kebebasan yang 

tidak terbatas. Namun demikian ada juga nilai budaya barat yang baik dan dapat dijadikan 

contoh demi kemajuan bangsa seperti misalnya berpikir analitis kritis. Sebagai saran bagi 



peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji film, melakukan penelitian dengan objek yang sama 

tetapi metode yang berbeda atau sebaliknya dengan objek yang berbeda tetapi menggunakan 

metode yang sama sehingga dapat memberikan konstribusi tersendiri bagi masayarakat dan 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

 


