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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Di antara isu yang mendapat perhatian cukup besar dan dominan 

sepanjang zaman adalah isu keberagamaan atau pluralitas agama. Isu ini 

merupakan fenomena yang hadir di tengah keanekaragaman klaim kebenaran 

absolut antar agama yang saling berseberangan. Setiap agama mengklaim 

dirinya yang paling benar dan yang lain sesat. 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim 

terbesar di dunia. Akan tetapi tidak berarti bahwa umat Islam harus 

mendominasi seluruh kehidupan keberagamaan dan kebermasyarakatan di 

Indonesia. Itu terbukti dengan adanya agama-agama lain seperti Kristen, 

Budha, Hindu dan lainnya juga tumbuh berkembang di negara ini. Bahkan 

kerukunan umat beragama sudah tercermin dalam sejarah panjang kehidupan 

masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk 

yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama tetapi meskipun demikian kita 

dapat hidup bersama dan saling menghormati. 

Ajaran keberagamaan yang senantiasa membawa kepada kedamaian, 

diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan kehidupan 

yang harmonis. Akan tetapi, dinamika kemasyarakatan mengarah pada 

fenomena yang berbeda. Jika kita menilik beberapa kasus kekerasan atas 
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nama agama di Indonesia, seakan agama mempunyai wajah yang 

menakutkan.  

Semenjak Reformasi 1998, keadaan berubah drastis dan Pluralisme 

tercabik. Organisasi massa pun kini berani tampil beringas, misalnya dulu ada 

Laskar Jihad dan belakangan ini ada FPI yang dinilai sangat keras. 

Pembunuhan atas dasar perbedaan agama terjadi di Indonesia. Jemaat 

Ahmadiyah dipinggirkan, dikejar dan dibunuh. Anehnya Pemerintah selaku 

penguasa dan pengendali malah melakukan pembiaran, Indonesia menjadi 

negara penuh konflik sektarian. SARA yang dihindari menjadi sarana politik 

dan jualan Pemerintah. Dapat kita lihat dari fenomena seperti yang terakhir 

terjadi yaitu penolakan pembangunan Gereja Yasmin yang dilakukan oleh 

salah satu agama di Indonesia. Konflik Gereja Yasmin adalah puncak dari 

intoleran-nya dan potret dari keadaan kehidupan beragama dan pluralisme.  

Walaupun rentan dan terkadang kontroversial, kebebasan beragama di 

Indonesia sebenarnya sudah memiliki jaminan konstitutional cukup kuat. 

Masalah-masalah yang terkait dengan kebebasan beragama di Indonesia 

sebagian besarnya tumbuh dari masih di temukannya sejumlah perangkat 

undang-undang yang tidak saling mendukung dan masih kurangnya aturan-

aturan teknis yang bisa menegakkan jaminan kebebasan beragama itu. Dalam 

undang-undang pun sudah tertera perihal kebebasan dalam memeluk agama 

yaitu pada bunyi sila pertama dari Pancasila dan pasal 29 ayat (2) UUD’ 45 

yang berisi tentang kebebasan beragama dan jaminan tidak ada diskriminasi 

agama di Indonesia.  
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Perkembangan teknologi media masa semakin pesat, dan sering kali di 

jadikan sebagai alat atau wadah dalam menyampaikan sebuah pesan. Fungsi 

dari media massa itu sendiri sama dengan fungsi komunikasi massa. Jay 

Black dan Frederick C. Whitney (Nurudin, 2007:64) mengatakan bahwa 

fungsi komunikasi massa adalah sebagai to inform (menginformasikan), to 

entertain (memberi hiburan), to persuade (membujuk), transmission of the 

culture (transmisi budaya). Dalam kaitannya dengan hal ini, film dapat 

digunakan sebagai sarana untuk menginformasikan apa saja nilai-nilai 

Pluralisme yang terkandung dalam Film, karena dilihat dari salah satu fungsi 

film yaitu to inform (menginformasikan) maka termasuk media massa. 

Apalagi untuk sekarang, keberadaan film di masyarakat sudah menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dan bisa dibilang sebuah kebutuhan wajib yang harus 

dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat.  

Fenomena perfilman Indonesia memang saat ini sedang 

menggairahkan, walaupun banyak film dengan genre dan 'bumbu' yang sama 

saling menyikut demi setali uang dan popularitas di pasaran film Indonesia.  

Namun akhir-akhir ini dunia perfilman Indonesia kembali dikejutkan dengan 

sebuah kebanggaan dan prestise secara internasional, ketika sebuah film 

bergenre laga/action berhasil meledak di pasaran internasional, The Raid, 

sebuah film yang juga mengangkat olahraga beladiri khas Indonesia. Dan 

masih banyak film Indonesia yang masuk dan sukses di kanca internasional, 

diantaranya lovely man, pintu terlarang, pasir berbisik, laskar pelangi, daun di 

atas bantal.   
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Film Tanda Tanya ini menuai banyak pro dan kontra di masyarakat, 

salah satunya adalah berasal dari kelompok islam konservatif  FPI maupun 

Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) yang kontra terhadap film ini, mereka 

menilai film Hanung menyerempet ke arah kesesatan. Lewat film Tanda 

Tanya Hanung menyampaikan pesan pluralisme. MUI sudah menganggap 

pluralisme tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena menganggap semua 

agama di dunia sama. Karena alas an inilah MUI telah memfatwakan haram 

terhadap pluralisme agama. Di sisi lain film ini juga menuai pro, yaitu dari 

anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dr Iswandi Syahputra dalam 

diskusi film '?'. Menurut Iswandi, dalam film ini ia tak melihat Hanung ingin 

mengumbar kemurtadan, kekafiran, atau menebar 'virus' pluralisme 

beragama. Ia hanya mengajak pemirsa untuk lebih taat kepada agama dan 

keyakinan masing- masing. Ia justru melihat Hanung ingin mengajak 

masyarakat kita yang plural ini untuk masuk ke dalam sebuah 'kamar' 

bernama 'toleransi'. "Dan ia memegang kunci 'kamar' tersebut," katanya. 

(http://www.republika.co.id) 

Menjadi sebuah hal yang menarik jika sebuah tema bertajuk 

Pluralisme agama yang selama ini menjadi kontroversi dikalangan 

masyarakat dikemas dalam sebuah media massa yaitu film. Di Indonesia film 

yang mengusung tema Pluralisme ataupun yang menyangkut kebhinekaan 

cukup banyak diproduksi, salah satunya adalah film Tanda Tanya. Film ini 

sangat menarik untuk di bahas di bandingkan film lainnya yang mengusung 

tema serupa, karena film ini cukup banyak menuai pro dan kontra dari 
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berbagai kalangan. Film ini mencerminkan realitas yang terjadi di masyarakat 

Indonesia selama bertahun – tahun yang dan tidak kunjung selesai. 

Kisah film berputar di sekitar keluarga yang tinggal di sebuah wilayah 

tua kota di Jawa Tengah bila mendengar logat yang dipakai. Tan Kat Sun 

(Henky Solaiman), pemeluk Konghucu / Buddha dan pemilik restoran 

masakan Cina yang sudah sakit-sakitan, sangat sadar lingkungan, hingga cara 

masak dan peralatan masak dipisah secara tajam antara yang halal dan haram. 

Ia bermasalah dengan anaknya, Ping Hen alias Hendra (Rio Dewanto), yang 

memiliki visi tersendiri dalam bisnis. 

Soleh (Reza Rahadian), Islam dan pengangguran yang rajin 

menjalankan ibadah, selalu gundah akan keadaan dirinya, sementara istrinya, 

Menuk (Revalina S Temat), yang berjilbab bekerja di restoran Tan Kat Sun. 

Menuk yang praktis menjadi tiang keluarga, tampil sebagai istri teladan. 

Rika (Endhita), janda berputra tunggal, meneruskan usaha keluarga: 

toko buku. Atas pilihannya sendiri, ia belajar agama Katolik dan ingin 

dibaptis, sementara mendorong putranya untuk memperdalam agama Islam di 

mesjid setempat. Ia juga bersahabat dengan Surya (Agus Kuncoro), yang 

bercita-cita menjadi aktor hebat tapi bernasib masih mendapat kesempatan 

peran-peran kecil. Karena tidak punya uang, ia menginap di masjid. 

Kisah yang berputar pada permasalahan masing-masing keluarga dan 

perorangan tadi, berkutat dengan masalah sosial masyarakat: kebencian 

antaretnis/agama, radikalisme agama dalam bentuk peristiwa penusukan 
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pastor dan bom di gereja, perusakan restoran, juga usaha-usaha untuk 

menengahinya.  

Berdasarkan penjelasan dan beberapa faktor diatas, peneliti tertarik 

melakukan penelitian mengenai representasi pluralisme agama dalam film 

tanda tanya. Peneliti akan menggunakan metode semiotika sebagai alat untuk 

menganalisis penelitian ini. Alex Sobur mendefinisikan semiotika sebagai 

suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah 

perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di 

tengah-tengah manusia dan bersama - sama manusia. Semiotika - atau dalam 

istilah Barthes, semiologi—pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana 

kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to signify) 

dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to 

communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa 

informasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda (Barthes, 

1988:179; Kurniawan, 2001:53; Sobur,2009:15).  

Dengan menggunakan metode semiotika ini diharapkan tanda-tanda 

yang ada pada film ini dapat diuraikan dan diketahui makna atau pesan apa 

yang disampaikan, tidak hanya mendiskripsikan isi yang tampak, namun 

dapat mendeskripsikan isi yang tersembunyi. Sebab tidak semua orang dapat 

memahami isi film tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil 

judul “ Representasi Pluralisme Agama Dalam Film (Analisis Semiotika Pada 

Film Tanda Tanya (?) Karya Hanung Bramantyo)”. 
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B. Rumusan Masalah  

Beradasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas 

maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana representasi 

pluralisme agama pada film Tanda Tanya (?) Karya Hanung Bramantyo. 

 

C. Tujuan penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah untuk 

mengetahui representasi pluralisme agama dalam film Tanda Tanya (?) Karya 

Hanung Bramantyo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

D.1. Manfaat akademis: 

1. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan 

keilmuan khususnya studi semiotika terutama bagi mahasiswa 

komunikasi program audio visual yang ingin mengulas dan 

memahami tentang film dalam perspektif komunikasi massa terhadap 

realitas sosial bagi masyarakat. 

2. Hasil penelitian dapat bermanfaat memperkaya kajian jurusan ilmu 

komunikasi yang berkonsentrasi audio visual, khususnya mengenai 

film sebagai salah satu media komunikasi massa. Dan juga 

diharapkan mampu menjadi sebuah rujukan bagi peneliti di jurusan 

ilmu komunikasi selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis. 
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D.2. Manfaat praktis: 

1. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan referensi analisis isi dalam 

audio visual khususnya film. 

2. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran memahami sebuah 

film. Dan juga sebagai informasi, masukan dan pengetahuan kepada 

praktisi dan audiens film tentang nilai-nilai Pluralisme agama dalam 

film. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Representasi 

Representasi diartikan sebagai, proses perekaman gagasan, 

pengetahuan, atau pesan secara fisik. Secara lebih tepat dapat didefinisikan 

sebagai penggunaan ‘tanda-tanda’ (gambar, suara, dan sebagainya) untuk 

menampilkan ulang sesuatu yang diserap, diindra, dibayangkan, atau 

dirasakan dalam bentuk fisik. Di dalam semiotika dinyatakan bahwa bentuk 

fisik sebuah representasi, yaitu X, pada umumnya disebut sebagai penanda. 

Makna yang dibangkitkannya (baik itu jelas maupun tidak), yaitu Y, pada 

umumnya dinamakan petanda; dan makna secara potensial bisa diambil dari 

representasi ini (X = Y) dalam sebuah lingkungan budaya tertentu, disebut 

sebagai signifikasi (sistem penandaan) (Danesi : 2010 : 3). 
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Representasi bekerja pada hubungan tanda dan makna. Konsep 

representasi sendiri bisa berubah-ubah, selalu ada pemaknaan baru. 

Representasi berubah-ubah akibat makna yang juga berubah -ubah. Setiap 

waktu terjadi proses negoisasi dalam pemaknaan. 

Jadi representasi bukanlah suatu kegiatan atau proses statis tapi 

merupakan proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan kemampuan 

intelektual dan kebutuhan para pengguna tanda yaitu manusia sendiri yang 

juga terus bergerak dan berubah. Representasi merupakan suatu proses usaha 

konstruksi. Karena pandangan-pandangan baru yang menghasilkan 

pemaknaan baru , juga merupakan hasil pertumbuhan konstruksi pemikiran 

manusia, melalui representasi makna diproduksi dan dikonstruksi. Ini menjadi 

proses penandaan, praktik yang membuat suatu hal bermakna sesuatu 

(Wibowo, 2011:123). 

 

E.2. Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Massa dalam arti komunikasi massa lebih menunjuk pada penerima 

pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa yang 

dalam sikap dan perilakunya berkaitan dengan media massa. Oleh karena itu, 

massa disini menunjuk kepada khalayak , audience, penonton, pemirsa, atau 

pembaca. Dari sekian banyak definisi bisa dikatakan media massa bentuknya 

antara lain media elektronik (televisi, radio), media cetak (surat kabar, 

majalah, tabloid), buku, dan film (Nurudin, 2007:4-5). 
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Salah satu bentuk media komunikasi massa adalah film. Film adalah 

gambar dan suara yang terdiri dari integrasi jalinan cerita, jalinan cerita 

terbentuk dari menyatunya peristiwa atau adegan-scene.  Dalam film terdapat 

urutan adegan yang di dalamnya di iringi suara, baik dialog maupun music, 

sehingga cerita yang di tampilkan menjadi nyata dan penonton dapat 

menangkap pesan yang di bawa (Wigdado dan Winastawan, 2007:1). 

Menurut undang-undang republik indonesia no.8 tahun 1992 bab 1 

pasal 1 poin 1 tentang perfilman, yang dimaksud dengan film adalah karya 

cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-

dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita 

seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi 

lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, 

proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat 

dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, 

elektronik, dan/atau lainnya. 

Oey Hyong Lee (Sobur, 2009:126), menyebutkan, film sebagai alat 

komunikasi massa yang kedua muncul di dunia, mempunyai massa 

pertumbuhannya pada akhir abad ke -19, dengan perkataan lain pada waktu 

unsur-unsur yang merintangi perkembangan surat kabar sudah dibikin lenyap. 

Ini berarti bahwa dari permulaan sejarahnya film dengan lebih mudah dapat 

menjadi alat komunikasi yang sejati, karena ia tidak dapat mengalami unsur-

unsur teknik, politik, ekonomi, sosial dan demografi yang merintangi 

kemajuan surat kabar pada masa pertumbuhannya dalam abad ke-18 dan 
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permulaan abad ke-19. Film, kata Oey Hong Lee, mencapai puncaknya di 

antar Perang Dunia I dan Perang Dunia II, namun kemudian merosot tajam 

setelah tahun 1945, seiring dengan munculnya medium televisi (Sobur,  

2009:126). 

Namun seiring dengan kebangkitan film pula muncul film-film yang 

mengumbar sex, kriminal dan kekerasan. Inilah yang kemudian melahirkan 

berbagai studi komunikasi massa. Kekuatan dan kemampuan film 

menjangkau banyak segmen sosial, lantas membuat para ahli bahwa film 

mempunyai potensi untuk mempengaruhi khalaknya (Sobur, 2009:127). 

Seperti halnya media komunikasi massa yang lain, film terlahir 

sebagai sesuatu yang tidak bisa lepas dari akar lingkungan sosialnya. Media 

massa merupakan sebuah bisnis, sosial, budaya, sekaligus merupakan sebuah 

politik. Dalam konteks hubungan media dan publik, seperti halnya media 

massa yang lain, film juga menjalankan fungsi utama media massa seperti 

yang dikemukakan oleh Laswell (Mulyana.2007:37) sebagai berikut : 

a. The Surveillance of the environment. Artinya media massa mempunyai 

fungsi sebagai pengamat lingkungan, yaitu sebagai pemberi informasi 

tentang hal – hal yang berada di luar jangkauan penglihatan masyarakat 

luas. 

b. The correction of the parts of society to the environment. Artinya media 

massa berfungsi untuk melakukan seleksi, evaluasi dan interpretasi 

informasi. Dalam hal ini peranan media adalah melakukan seleksi 

mengenai apa yang pantas dan perlu unuk disiarkan. 
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c. The transmission of the social heritage from one generation to the next. 

Artinya media merupakan sarana penyampaian nilai dan warisan sosial 

budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Fungsi ini merupakan fungsi 

pendidikan oleh media massa. 

 

E.3. Film Sebagai Refleksi Realitas Sosial 

Media memang merupakan pembentuk definisi realitas sosial. Namun 

realitas yang disampaikan media adalah realitas yang sudah di seleksi, yaitu 

realitas tangan kedua. Dengan demikian, media massa mempengaruhi 

pembentukan citra mengenai lingkungan sosial yang tidak seimbang, bias dan 

kurang cermat (Sobur, 2009:127). 

Mengenai media film, ada yang melihat film sebagai media yang 

menduplikasi media dengan bantuan peralatan dan teknik sinematiknya. 

Dalam hal ini film di anggap sebagai medium sempurna untuk 

mengekspreikan realitas kehidupan yang bebas dari konflik-konflik ideologis. 

Film sebagaiman media massa lainnya, lahir sebagai hasil reaksi dan persepsi 

pembuatnya dari peristiwa atau kenyataan yang terjadi di sekelilingnya, lalu 

dari film tersebut akan lahir suatu kenyataan baru yang merupakan suatu 

realitas kamera. Pandangan ini seperti menyiratkan  bahwa realita yang di 

ekspresikan dalam film bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan 

adalah hasil dari suatu cara tertentu dalam mengkontruksi realitas (Sobur, 

2009:127-128). 
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Menurut Irwanto (Sobur 2009:127-128) dalam banyak penelitian 

tentang dampak film terhadap masyarakat, hubungan antara film dan 

masyarakat selalu dipahami secara linier. Artinya film selalu mempengaruhi 

dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan (message) dibaliknya, 

tanpa pernah berlaku sebaliknya. Kritik yang muncul terhadap perspektif ini 

didasarkan atas argumen bahwa film adalah potret dari masyarakat dimana 

film itu dibuat. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang 

dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar. Pada 

umumnya film dibangun dengan banyak tanda. Tanda – tanda itu termasuk 

berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya mencapai 

efek yang diharapkan. 

 

E.4. Pluralisme Agama  

Secara etimologi, pluralisme agama, berasal dari dua kata, yaitu 

“pluralisme” dan “agama”. Dalam bahasa Arab diterjemahkan “al-

ta’addudiyyah al-diniyyah” dan dalam bahasa Inggris “religious pluralism“. 

Oleh karena istilah pluralisme agama berasal dari bahasa Inggris, maka untuk 

mendefinisikannya secara akurat harus merujuk kepada kamus bahasa 

tersebut. Pluralism berarti “jama’” atau lebih dari satu. Pluralism dalam 

bahasa Inggris menurut Anis Malik Thoha (2005) mempunyai tiga 

pengertian, yaitu : 

1. Pertama, pengertian kegerejaan : sebutan untuk orang yang memegang 

lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, memegang dua jabatan 
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atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non 

kegerejaan. 

2. Kedua, pengertian filosofis; berarti system pemikiran yang mengakui 

adanya landasan pemikiran yang mendasarkan lebih dari satu. 

3. Ketiga, pengertian sosio-politis: adalah suatu system yang mengakui 

koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran 

maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan 

yang sangat kerakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut (Thoha, 

2005:11). 

Berdasarkan Kamus Kata-kata Asing dalam Bahasa Indonesia, 

Pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk berdasarkan sudut 

pandang sosial. Khususnya dalam kondisi masyarakat ber-agama di Indonesia 

yang majemuk (Lebih dari satu atau beraneka ragam). Pluralisme agama bisa  

dipahami dalam minimum tiga kategori :  

a) Kategori Sosial, dalam pengertian ini, pluralisme agama berarti ”semua 

agama berhak untuk ada dan hidup”. Secara sosial, kita harus belajar 

untuk toleran dan bahkan menghormati iman atau kepercayaan dari 

penganut agama lainnya. 

b) Kategori Etika dan Moral, dalam hal ini pluralisme agama berarti bahwa 

”semua pandangan moral dari masing-masing agama bersifat relatif dan 

sah”. Jika kita menganut pluralisme agama dalam nuansa etis, kita 

didorong untuk tidak menghakimi penganut agama lain yang memiliki 
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pandangan moral berbeda, misalnya terhadap isu pernikahan, aborsi, 

hukuman gantung, eutanasia, dll. 

c) Kategori Teologi-Filosofi. Secara sederhana berarti ”agama-agama pada 

hakekatnya setara, sama-sama benar dan sama-sama menyelamatkan”. 

Mungkin kalimat yang lebih umum adalah ”banyak jalan menuju Roma”. 

Semua agama menuju pada Allah, hanya jalannya yang berbeda-beda. 

 “Pluralitas agama” adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antar 

agama (dalam arti yang luas) yang berbeda-beda dalam satu komunitas 

dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing 

agama (Thoha, 2005:14). Pluralis menganggap bahwa kebenaran-kebenaran 

Agama adalah satu bagian dari kenyataan hakikat yang tidak ada batasnya 

tersebut. dalam pluralisme agama terdapat pemikiran ‘persamaan’ agama 

dalam memandang eksistensi riil agama-agama dalam memandang aspek 

esensi dan ajarannya (syariat). Hakikat dan keselamatan bukanlah monopoli 

suatu agama tertentu. Semua agama menyimpan hakikat yang mutlak dan 

sangat agung. Menjalankan program masing-masing bias menjadi sumber 

keselamatan. Dengan demikian, rontoklah pergumulan hak dan batil 

antaragama, dan pada gilirannya, permusuhan, konflik dan perdebatan 

menyangku agama akan digantikan dengan keharmonisan dan solidaritas. 
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E.4.1 Teori Pluralisme Agama 

Sebab-sebab lahirnya teori pluralisme agama banyak dan beragam, 

sekaligus kompleks. Namun secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua 

faktor utama yaitu faktor internal (ideologis) dan faktor eksternal (sosio-

politis dan ilmiah). Faktor internal merupakan faktor yang timbul akibat 

tuntutan akan kebenaran yang mutlak (absolute truthclaims) dari agama-

agama, dalam persoalan akidah, sejarah maupun doktrin “keterpilihan” (Arab: 

`aqidat al-ikhtiyar, Inggris: the doctrine of chosenness atau divine selection). 

Faktor eksternal merupakan faktor yang timbul akibat berkembangnya 

peradaban yang berimplikasi terhadap pemakaian rasio secara gencar (Thoha, 

2005:24). 

1) Faktor Ideologis 

Keyakinan merupakan suatu hal yang mutlak dan absolut sehingga 

manusia memiliki sebuah hal yang dinamakan dengan yang paling benar dan 

superior. Hal tersebut berlaku dalam hal akidah, mazhab dan ideologi (yang 

berasal dari wahyu Allah maupun dari sumber lainnya). Absolutisme agama 

menduduki ‘tahta tertinggi’ dalam peradaban manusia hingga datangnya era 

modern pada abad 20. Ketika itu paham relativitas agama mulai dikenal dan 

menyebar luas di kalangan pemikir dan intelektual. Namun pada dasarnya 

kebanyakan dari mereka (para relatifis) menghindari totalisme terhadap 

keyakinan pada relativisme agama itu sendiri. Perlakuan ‘mendua’ tersebut 

menjadikan isu pertentangan antar keyakinan-keyakinan absolut semakin 

rumit dan parah. Walaupun dapat diasumsikan bahwa faham baru tersebut 
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lahir menjadi semacam ideologi serta agama baru menggantikan faham 

absolutisme agama (Thoha, 2005:25). 

Dalam konteks ideologis sebenarnya umat manusia terbagi menjadi 

dua yaitu para pemegang teguh ajaran langit/samawi yang beriman terhadap 

esensi wujud gaib. Dan kelompok yang kedua tidak beriman sama sekali 

karena hanya mengandalkan kemampuan akal/para rasionalis. Jika 

disederhanakan perbedaan kedua dapat dilacak dalam konteks teologis dan 

historis. Permasalahan teologi (akidah) merupakan akar dari berbagai 

kontradiksi yang terdapat dalam pemahaman manusia tentang keyakinan 

terhadap yang gaib. Pada konteks teologis hal yang paling penting untuk 

dipahami adalah masalah teologi (Akidah Ketuhanan), teologi ‘keterpilihan’ 

(the divine chosenness) dan teologi keselamatan. Pada akhirnya permasalah 

tersebut bermuara menuju konteks historis dari agama-agama, dengan adanya 

konflik-konflik sejarah pada perjalanan keyakinan (agama) (Thoha, 2005:26). 

2) Faktor Eksternal 

Selain faktor internal (ideologis) terdapat faktor dari luar yang turut 

mempengaruhi berkembangnya teori pluralisme agama. Faktor luar 

(eksternal) tersebut terdiri dari dua buah faktor, yaitu faktor sosio-politis dan 

faktor ilmiah. Faktor sosio-politis turut mendorong berkembangnya teori 

pluralisme agama bersama dengan berkembangnya wacana-wacana 

demokrasi dan nasionalisme yang telah melahirkan sistem negara-bangsa 

(nation-state), yang mengarah pada Globalisasi. Dengan kata lain globalisasi 

merupakan sebuah hasil praktis sebuah proses sosial dan politis yang 
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berlangsung selama kurang lebih tiga abad. Dimana pergerakan sosio-politis 

dimulai dengan lahirnya liberalisme karena keterkungkungan pada masa 

sebelumnya akibat pengaruh besar gereja. Liberalisme merupakan simbol dari 

penghancuran kesewenangan dan kezaliman yang melahirkan demokrasi. 

Sehingga kemudian liberalisme dan pasangannya ‘demokrasi’ menjadi 

fenomena global yang menyebar di segala penjuru dunia. Hal tersebut 

kemudian diiringi dengan dominasi-dominasi dibidang keilmuan (Thoha, 

2005:40-43). 

Pada dasarnya faktor keilmuan dapat difokuskan pada gerakan kajian-

kajian “ilmiah” modern terhadap agama-agama. Yang terkait dengan teori 

pluralism agama adalah maraknya kejian-kajian tersebut dengan penggunaan 

studi Perbandingan Agama (Religionswissenschaft). Kajian-kajian tersebut 

berkembang dengan pesat, baik dalam metodologi maupun teori. Sehingga 

pada akhirnya memiliki bobot yang sangat diperhitungkan dalam diskursus 

pemikiran dan akademik modern. Diantara temuan dan kesimpulan penting 

yang telah dicapai dalam disiplin Perbandingan Agama ini, dengan berbagai 

trennya (secara historis, fenomenologis, sosiologis, psikologis dan filosofis), 

adalah bahwa agama dunia hanyalah merupakan ekspresi atau manifesti yang 

beragam dari suatu hakikat metafisik yang absolut dan tunggal (Thoha, 

2005:43-44). 

Pendapat ini dapat diartikan bahwa berarti semua agama adalah sama, 

salah seorang teolog Kristen W.E Hocking menggambarkan fenomena 

pluralism ini dengan istilah skandal. Dengan demikian pendapat tersebut 
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mengaburkan nilai-nilai absolutisme yang terkandung dalam agama. Namun 

hal ini malah mempengaruhi perkembangan kajian teologis yang mulai 

mengadopsi kesimpulan kajian Perbandingan Agama dan juga pendekatan 

metodologis mereka. Kenyataannya kerancuan ini timbul karena kedua 

cabang disiplin ilmiah kajian Perbandingan Agama dan Filsafat Agama dan 

Teologi adalah dua entitas yang saling berlawanan (Thoha, 2005:44-45). 

Dari proses munculnya pemikiran ini dapat diambil kesimpulan bahwa 

pluralisme agama modern dengan berbagai tren dan bentuknya, menunjukkan 

betapa besarnya usaha Barat yang liberal dan sekular untuk menjadi dominan 

dan hegemonik bahkan dalam pemikiran dan teologi keagamaan. Kini setelah 

berhasil merubah Kristen, mereka berupaya masuk dalam kancah pemikiran 

muslim lewat jalur apa saja. 

Di Indonesia fenomena ini muncul lewat diskursus ilmiah yang 

muncul dari pemikir-pemikir agama yang mengenyam pendidikan di Amerika 

Serikat. Bisa jadi hal ini merupakan bagian dari “New World Order” yang 

diusung khususnya oleh Amerika Serikat pada awal 90-an dari abad yang lalu 

(Thoha, 2005:47-48). 

E.4.2 Tren-tren Pluralisme Agama 

Menurut Anis Malik Thoha dalam bukunya Tren Pluralisme : Tinjauan 

Kritis, mengatakan bahwa tren-tren pluralisme agama secara umum dapat 

diklasifikasi kedalam empat kategori: Humanisme Sekuler, Teologi Global, 

Sinkritisme dan Hikmah Abadi (Thoha, 2005:51 ) 

 



20 

 

1. Humanisme Sekuler 

Humanisme sekuler adalah suatu system etika (ethical system) yang 

mengukuhkan dan mengagungkan nilai-nilai humanis, seperti toleransi, kasih 

sayang, kehormatan tanpa adanya ketergantungan pada akidah-akidah dan 

ajaranajaran agama. Ciri dari ‘Humanisme Sekuler ini adalah 

“antroposentris”, yakni menganggap manusia sebagai hakikat sentral kosmos 

atau menempatkannya dititik sentral. Pemikiran ini merupakan kebangkitan 

kembali secara sadar pemikiran relativisme Protagoras, yang ditafsirkan 

bahwa setiap manusia standard dan ukuran segala sesuatu. Apabila terjadi 

perbedaan opini diantara mereka dalam suatu masalah , maka tidak ada apa 

yang disebut “kebenaran obyektif’, sehingga tidak boleh dikatakan yang satu 

benar dan yang lain salah”. Diantara tokoh yang mengusung konsep ini antara 

lain adalah F.C.S Schiller (1863-1937), Bertrand Russel. August Comte 

(1798-1857) (Thoha, 2005:51). 

2. Teologi Global 

Pengaruh “globalisasi” luar biasa dahsyat dan komplek dalam 

mengubah kehidupan manusia dengan segala aspeknya diluar apa yang 

dibayangkan sebelumnya. Ia telah menyebabkan luntur, dan bahkan 

lenyapnya jati diri dan nilai-nilai suatu kultur atau budaya. Globalisasi juga 

telah mempengaruhi secara nyata dan sangat signifikan munculnya gagasan-

gagasan dan wacana-wacana teologis baru yang sangat radikal, yang intinya 

menganjurkan bahwa tidak perlu bersikap resisten dan menentang globalisasi 

dan globalisme yang sudah nyata tak mungkin dihindari. Manusia harus 
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mengubah dan merombak pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan 

agama tradisional agar seirama dengan semangat zaman dan nilai-nilainya 

yang diyakini “universal”. 

Berdasarkan perkembangan global ini menurut John Hick 

memprediksi bahwa secara gradual akan terjadi proses konvergensi cara-cara 

beragama dimasa yang akan dating, sehingga pada suatu ketika agama-agama 

ini akan lebih menyerupai sekte yang beragam dalam Kristen di Amerika 

Utara dan Eropa saat ini daripada merupakan entitas-entitas yang ekslusif 

secara radikal. Wacana atau pemikiran keagamaan lintar kultur ini, menurut 

Hick yang dikutip Anis harus dibungkus dalam kemasan yang ia sebut global 

theology (Thoha, 2005:69-70). 

3. Singkritisme 

Tren sinkritisme adalah suatu kecendrungan pemikiran yang berusaha 

mencampur dan merekonsiliasi berbagai unsur yang berbeda-beda (bahkan 

mungkin bertolak-belakang) yang diseleksi dari berbagai agama dan tradisi, 

dalam suatu wadah tertentu atau dalam salah satu agama yang ada (berwujud 

suatu aliran baru). Gagasan ini antara lain diusung oleh Friedrich Heiler dan 

Arnold Toynbee (Thoha, 2005:90 ). 

Dalam sebuah konfrensi Asosiasi Sejarah Agama Internasional di 

Tokyo pada bulan September 1958, ia melontarkan gagasan bahwa 

“mewujudkan persatuan seluruh agama” merupakan satu tugas penting Ilmu 

Perbandingan Agama. Selanjutnya Arnold Toynbee menyatakan dalam salah 

satu bab bukunya An Historian’s Approach to Relegion “Misi agama-agama 
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besar tidaklah kompetitif, melainkan komplementer atau saling melengkapi. 

Kita bisa meyakini agama kita sendiri tanpa harus menganggapnya sebagai 

satu-satunya wadah kebenaran (truth). Kita bisa mencintainya tanpa harus 

merasakan bahwa ia satu- satunya jalan keselamatan (Thoha, 2005:91 ). 

4. Hikmah Abadi (Shophia Perennis) 

Tema utama Himah Abadi adalah “hakikat esoteric” yang merupakan 

asas dan esensi segala sesuatu yang wujud dan yang terekspresikan dalam 

bentuk “hakikat-hakikat exsoteric” dengan bahasa yang berbeda. Hakikat 

yang pertama adalah “hakikat transcendent” yang tunggal, sementara yang 

kedua adalah ‘hakikat relegius” yang merupakan manifestasi eksternal yang 

beragam dan saling berlawanan dari hakikat transcendent tadi. Cara pandang 

ini kemudian menjadi pakem Hikmah Abadi dalam memandang segala 

realitas pluralitas agama (Thoha, 2005:111). 

Dengan kata lain bahwa agama terdiri dari dua hakikat atau dua 

realitas, yakni esoteric dan exsoteric (esensi dan bentuk) Dua hakikat ini 

dipisah antara keduanya oleh suatu garis horizontal; dan bukan pertikal, 

sehingga memisahkan antara yang satu dengan yang lain (Hindu-Budha-

Kristen-Islam dan sebagainya). Yang berada di atas garis adalah hakikat 

bathiniyah (esoteric) dan yang berada di bawah adalah hakikat lahiriyah 

(exsoteric). Meskipun secara lahiriyah agama berbeda-beda tetapi secara 

bathiniyah semua agama menuju pada yang satu yakni Tuhan. Tokoh yang 

mengusung tren ini adalah Frithjof Schuon dan Sayyed Hosein Nasr. Nasr 

sebagaimana yang dikutip Anis berpendapat : ” memeluk atau mengimani 
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agama apapun, kemudian mengamalkan ajaran-ajarannya secara sempurna 

berarti memeluk dan mengimani semua agama (Thoha, 2005:111-112). 

  

E.5. Semiotika 

Secara etimologis, istilah semiotic berasal dari kata yunani semeion 

yang berarti “tanda”. Tanda itu sendiri di definisikan sebagai sesuatu yang 

atas dasar konvensi social yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap 

mewakili sesuatu yang lain (Eco,1979 dalam Sobur 2009:95). Istilah semeion 

tampaknya di turunkan dari kedokteran hipokratik atau asklepiadik dengan 

perhatiannya pada simtomatologi dan diagnosik inferensial (Sinha, dalam 

Sobur, 2009:95). “Tanda” pada masa itu masih bermakna suatu hal yang 

menunjuk pada adanya hal lain. Contohnya, asap menandai adanya api 

(Sobur, 2009:95). 

Secara terminologis, semiotik dapat di defenisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh 

kebudayaan sebagai tanda (Eco,1979 dalam Sobur 2009:95). Van Zoest 

(1996:5) mengartikan semiotic sebagai “ ilmu tanda (sign) dan segala yang 

berhubungan dengannya: cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain, 

pengirimannya, dan penerimanya oleh masyarakat yang mempergunakannya” 

(Sobur, 2009:96) 

Menurut Dick Hartoko (Dalam Sobur 2009:96) memberi batasan, 

semiotik adalah bagaimana karya itu di tafsirkan oleh para pengamat dan 

masyarakat lewat tanda-tanda atau lambing-lambang. Luxemburg (1984), 
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seperti di kuti santosa (1993:3) menyatakan bahwa semiotic adalah ilmu yang 

secara sistematis mempelajari tanda-tanda dan lambing-lambang, system-

sistemnya dan proses perlambangannya. 

Menurut Preminger (2001) semiotic adalah ilmu tentang tanda-tanda. 

Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan itu 

merupakan tanda-tanda. Semiotic itu mempelajari sistem-sistem, aturan-

aturan, konvensi-konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda 

tersebut mempunyai arti (Sobur, 2009:96) 

Berdasarkan pengertian-pengertian dari para tokoh tadi, maka dapat di 

simpulkan bahwa semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda-

tanda yang nantinya dari kumpulan tanda dan lambang tersebut akan merujuk 

pada suatu makna tertentu. 

Menurut John  Fiske (2011:60), dalam bukunya yang berjudul cultural 

and communication studies menjelaskan mengenai tiga bidang studi 

semiotika, yaitu : 

1. Tanda itu sendiri. Hal ini terdiri atas studi tentang berbagai tanda yang 

berbeda, cara tanda – tanda yang berbeda itu dalam menyampaikan   

makna, dan cara tanda – tanda itu terkait dengan manusia yang 

menggunakannya. Tanda adalah konstruksi manusia dan hanya bisa 

dipahami dalam artian manusia yang menggunakannya. 

2. Kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup cara 

berbagai kode dikembangkan guna memenuhi kebutuhan suatu masyarakat 

atau budaya atau untuk mengeksploitasi saluran komunikasi yang tersedia 
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untuk menstransmisikannya. 

3. Kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja. Ini pada gilirannya 

bergantung pada penggunaan kode – kode dan tanda- tanda untuk 

keberadaan dan bentuknya sendiri. 

 

E.5.1. Makna dalam system tanda dan pemakainya 

Semiotika menurut Berger memiliki dua tokoh, yakni Ferdinand de 

Saussure (1857-1913) dan Charles Sander Peirce (1839-1914). Kedua tokoh 

tersebut mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan tidak mengenal 

satu sama lain. Saussure di Eropa dan Peirce di Amerika Serikat. Latar 

belakang keilmuan adalah linguistik, sedangkan Peirce filsafat. Saussure 

menyebut ilmu yang dikembangkannya semiologi (semiology). 

Dalam semiotika Pierce, sebuah tanda bukanlah merupakan suatu 

entitas atau keberadaan tersendiri, melainkan terkait dengan objek dan 

penafsirnya. Jadi dalam sebuah tanda dapat kita bentuk sebuah segitiga. Yang 

pertama adalah tanda itu sendiri, yang kedua objek yang menjadi acuan bagi 

tanda, dan yang ketiga penafsir yang menjadi pengantara antara objek dengan 

tanda (Sobur, 2009:41). 

Menurut Pierce, tanda dapat dibagi menjadi tiga yaitu qualisign, 

sinsign, dan legisign. Qualisign adalah kualitas yang ada pada tanda, 

misalnya kata-kata yang keras, lembut, dan lain-lain. Sinsign adalah 

eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda. Contoh kata 

“hangus” pada kalimat “kayu yang hangus” memberikan tanda bahwa kayu 
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tersebut baru terbakar. Legisign adalah norma yang terkandung dalam tanda, 

misalya tulisan “dilarang menginjak rumput” merupakan suatu norma yang 

bersifat larangan (Sobur, 2009:41). 

Sementara itu, objek dapat dibagi menjadi ikon, indeks, dan simbol. 

Ikon adalah tanda yang mana terdapat hubungan dengan dengan penanda 

karena kemiripan. Contoh dari ikon adalah foto bayi menjadi pananda dari 

sosok bayi yang sesungguhnya. Indeks adalah tanda yang memiliki hubungan 

dengan penanda secara bawaan dan umumnya bersifat sebab akibat. Misalnya 

gambar asap menunjukkan ada sesuatu yang terbakar. Sementara itu simbol 

adalah tanda yang memiliki hubungan dengan pananda melalui konvensi atau 

kesepakatan bersama. Tanda ini cenderung bersifat arbitrary(Sobur, 2009:42). 

Jika dilihat dari sisi interpretant maka dapat dibagi menjadi rheme, 

dicent sign, dan argument. Rheme adalah tanda yang memungkinkan penafsir 

untuk menafsirkan berdasarkan pilihan. Dicent sign adalah tanda yang sesuai 

dengan kenyataan. Sementara argument adalah tanda yang memberikan alasan 

untuk sesuatu. 

Gambar 1.1 Unsur-unsur makna dari pierce 

                                      Sign  

 

 

 

 

Interpretant                                            Object 
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Sumber: John Fiske, Introduction to communication studies, 1990,hlm.42 

(dalam Sobur. 2009:115). 

 

Menurut Barthes semiotik adalah mengenai bentuk (form). Analisis 

semiotik yang dikemukakan oleh Roland Barthes tidak hanya terpaku pada 

penanda dan petanda, akan tetapi menganalisis makna dengan denotatif dan 

konotatif. 

Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan 

antara signifier dan signified, atau antara tanda dan rujukannya pada realitas, 

yang menghasilkan makna yang eksplisit, langsung, dan pasti. Sedangkan 

konotasi adalah tingkat pertandaan yang mejelaskan hubungan antara 

signifier dan signified, yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak 

eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti (artinya terbuka bagi segala 

kemungkinan). Barthes menciptakan peta tentang bagaimana tanda bekerja 

(Cobley & Jansz, 1999 dalam Sobur, 2009 : 69). 

Gambar 1.2 Peta Tanda Roland Barthes 

1. Signifier 

(Penanda) 

2. Signified 

Petanda 

 Denotative Sign 

(Tanda Denotatif) 

 

Conotative Signifier 

(Penanda konotatif) 

Conotative Signifier 

(Petanda konotatif) 

Conotative Sign (Tanda Konotatif) 

 

Sumber : Alex Sobur. 2009. Semiotika Komunikasi. Bandung. Remaja 

Rosdakarya,hlm 69 
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Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda 

denotatif adalah juga penanda konotatif (4). Jadi, dalam konsep Barthes, 

tanda konotatif tidak sekadar memiliki makna tambahan namun juga 

mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya 

(Sobur, 2009:69). Pada dasarnya, ada perbedaan antara denotasi dan konotasi 

dalam pengertian secara umum serta denotasi dan konotasi yang dipahami 

oleh Barthes. Di dalam semiologi Barthes dan para pengikutnya, denotasi 

merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan 

tingkat kedua. Dalam hal ini denotasi justru lebih diasosiasikan dengan 

ketertutupan makna. Sebagai reaksi untuk melawan keharfiahan denotasi 

yang bersifat opresif ini, Barthes mencoba menyingkirkan dan menolaknya. 

Baginya yang ada hanyalah konotasi. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa 

makna “harfiah” merupakan sesuatu yang bersifat alamiah (Budiman, 

2011:22). 

 

E.5.2. Analisis Semiotika Ferdinand DE Saussure 

Ferdinand De Saussure, seorang yang disebut oleh John Lyons 

sebagai "pendiri Linguistik modern" mendefinisikan semiotika di dalam 

Course in General Linguistics, sebagai "ilmu yang mengkaji tentang peran 

tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial" (Sobur 2009:43)  
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Sedikitnya, ada lima pandangan Saussure (Sobur, 2009: 46) yang 

kemudian menjadi peletak dasar strukturalisme, yaitu: 

1.) signifier (penanda) dan signified (petanda) 

2.) form (bentuk) dan content (isi) 

3.) langue (bahasa) dan parole (tuturan, ujaran) 

4.) synchronic (sinkronik) dan diachronic (diakronik); serta 

5.) syntagmatic (sintagmatik) dan associative (paradigmatik)  

Menurut saussure, tanda mempunyai dua entitas, yaitu signifier dan 

signified atau wahana ‘tanda’ dan ‘makna’ atau ’penanda’ dan ‘petanda’. Alex 

Sobur dalam bukunya, Analisis Teks Media, menjelaskan bahwa, Saussure 

meletakan tanda dalam konteks komunikasi manusia dengan melakukan 

pemilahan antara : 

1. Signifier (penanda): Bunyi atau coretan yang bermakna (aspek material), 

yakni apa yang dikatakan dan apa yang ditulis atau dibaca. 

2. Signified (petanda): gambaran mental atau konsep sesuatu dari signifier 

(penanda). Yakni pikiran atau konsep aspek mental dari bahasa (Sobur, 

2009:125). 

Penanda mewakili elemen bentuk atau isi, sementara petanda mewakili 

elemen konsep atau mekna. Keduanya merupakan kesatuan yang tidak bias 

dipisahkan sebagaimana layaknya dua bidang pada sekeping mata uang atau 

selembar kertas. Kesatuan antara penanda dan petanda itulah yang disebut 

sebagai tanda. Pengaturan makna atas sebuah tanda dimungkinkan oleh 

adanya konvensi sosial di kalangan komunitas bahasa. Suatu kata mempunyai 
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makna tertentu karena adanya kesepakatan bersama dalam komunitas bahasa 

(Sobur, 2009:125). 

Tanda bahasa dengan demikian menyatukan, bukan hal dengan nama, 

melainkan konsep dan gambaran akustis. Menurut saussure tanda 

“mengekspresikan” gagasan sebagai kejadian mental yang berhubungan 

dengan pikiran manusia. Jadi, secara implisit tanda dianggap sebagai alat 

komunikasi antara dua orang manusia yang secara disengaja dan bertujuan 

menyatukan maksud. Dari penjelasan diatas Saussure menggambarkan tanda 

yang terdiri atas signifier dan signified itu sebagai berikut : 

Gambar 1.3 Unsur-unsur makna Saussure 

                   Tanda 

 

  Tersusun atas              Penandaan      Realitas external 

                     Atau makna  

            

Penanda     plus     Petanda 

(Eksistensi fisik      (konsep  

Dari tanda)         mental) 

 

Sumber: John Fiske. Introduction to communication studies, 1990,hlm.44 

(dalam Sobur. 2009:125). 

 
Saussure menyebutkan signifier sebagai bunyi atau coretan bermakna, 

sedangkan signified adalah gambaran mental atau konsep sesuatu dari signifier. 

Hubungan antara keberadaan fisik tanda dan konsep mental tersebut dinamakan 

signification. Dengan kata lain, signification adalah upaya dalam memberikan 

makana pada dunia (Fiske, 1990 dalam Sobur, 2009:126). 
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Pada dasarnya apa yang disebut signifier dan signified tersebut adalah 

produk cultural. Hubungan antara keduanya bersifat arbitrer (manasuka) dan 

hanya berdasarkan konvensi, kesepakatan, atau peraturan dari kultur pemakaian 

dari bahasa tersebut. Hubungan antara signifier dan signified tidak bisa 

dijelaskan dengan nalar apapun, baik pilihan bunyi-bunyinya maupun pilihan 

untuk mengaitkan rangkaian bunyi tersebut dengan benda atau konsep yang 

dimaksud. Karena hubungan yang terjadi antara signifier dan signified bersifat 

arbitrer, maka makna signifier harus dipelajari, yang berarti ada struktur yang 

pasti atau kode yang membantu menafsirkan makna. Sifat arbitrer antara 

signifier dan signified serta kaitan antara kedua komponen ini menarik bila 

dikaitkan dengan kekuasaan. Maksudnya, bagaimana kekuasaan atau pihak dapat 

menentukan signified (petanda) mana yang boleh dikaitkan dengan signifier 

(petanda) (Sobur, 2009 :126). 

Van Zoest (dalam Sobur, 2009 :126) menyatakan hubungan antara 

signifier dan signified ini dibagi menjadi tiga yaitu : 

1. Ikon adalah tanda yang memunculkan kembali benda atau realitas yang 

ditandainya, seperti foto, peta. 

2. Indeks adalah tanda yang kehadirannya menunjukan adanya hubungan 

dengan yang ditandai, misalnya asap adalah indeks dari api. 

3. Simbol adalah sebuah tanda dimana hubungan antara signifier dan 

signified semata-mata adalah masalah konvensi, kesepakatan atau 

peraturan. 
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F. Definisi Konseptual 

F.1. Representasi 

“Representasi” adalah sebuah cara dimana memaknai apa yang 

diberikan pada benda yang digambarkan. Konsep lama mengenai representasi 

ini didasarkan pada premis bahwa ada sebuah gap representasi yang 

menjelaskan perbedaan antara makna yang diberikan oleh representasi dan arti 

benda yang sebenarnya digambarkan. Hal ini terjadi antara representasi dan 

benda yang digambarkan  

Representasi biasanya dipahami sebagai gambaran sesuatu yang akurat 

atau realita yang terdistorsi. Representasi tidak hanya berarti “to present”, “to 

image”, atau “to depict”. Representasi adalah sebuah cara dimana memaknai 

apa yang diberikan pada benda yang digambarkan (Yolagani,2007). 

Menurut Stuart Hall ada dua proses representasi. Pertama, representasi 

mental, yaitu konsep tentang ‘sesuatu ‘ yang ada dikepala kita masing-masing 

(peta konseptual), representasi mental masih merupakan sesuatu yang abstrak. 

Kedua, ‘bahasa’ yang berperan penting dalam proses konstruksi makna. 

Konsep abstrak yang ada dalam kepala kita harus diterjemahkan dalam 

‘bahasa’ yang lazim, supaya kita dapat menghubungkan konsep dan ide-ide 

kita tentang sesuatu dengan tanda dari simbol-simbol tertentu. Media sebagai 

suatu teks banyak menebarkan bentuk-bentuk representasi pada isinya. 

Representasi dalam media menunjuk Pada bagaimana seseorang atau suatu 

kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan. Isi 

media bukan hanya pemberitaan tetapi juga iklan dan hal-hal lain di luar 
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pemberitaan intinya bahwa sama dengan berita, iklan juga merepresentasikan 

orang-orang, kelompok atau gagasan tertentu. John Fiske merumuskan tiga 

proses yang terjadi dalam representasi melalui tabel dibawah ini (Wibowo, 

2011: 122). 

Tabel 1.1 Tiga Proses Dalam Representasi 

Pertama Realitas 

 (Dalam bahasa tulis, seperti dokumen wawancara transkrip dan 

sebagainya. Dalam televisi seperti perilaku, make up, pakaian, 

ucapan, gerak-gerik dan sebagainya. 

Kedua Representasi 

 Elemen tadi ditandakan secara teknis. Dalam bahasa tulis seperti 

kata, proposisi, kalimat, foto, caption, grafik, dan sebagainya. 

Dalam TV seperti kamera, musik, tata cahaya, dan lain-lain). 

Elemen-elemen tersebut di transmisikan ke dalam kode 

representasional yang memasukkan diantaranya bagaimana objek 

digambarkan (karakter, narasi setting, dialog, dan lain lain). 

 

Ketiga Ideologi 

 Semua elemen diorganisasikan dalam koheransi dan kode ideologi, 

seperti individualisme, liberalisme, sosialisme, patriarki, ras, kelas, 

materialisme, dan sebagainya. 
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Pertama, realitas, dalam proses ini peristiwa atau ide dikonstruksi 

sebagai realitas oleh media dalam bentuk bahasa gambar ini umumnya 

berhubungan dengan aspek seperti pakaian, lingkungan, ucapan ekspresi dan 

lain-lain. Di sini realitas selalu siap ditandakan. 

Kedua, representasi, dalam proses ini realitas digambarkan dalam 

perangkat-perangkat teknis seperti bahasa tulis, gambar, grafik, animasi, dan 

lainlain. Ketiga, tahap ideologis, dalam proses ini peristiwa-peristiwa 

dihubungkan dan diorganisasikan ke dalam konvensi konvensi yang diterima 

secara ideologis. Bagaimana kode-kode representasi dihubungkan dan 

diorganisasikan ke dalam koherensi sosial atau kepercayaan dominan yang ada 

dalam masyarakat. 

Representasi bekerja pada hubungan tanda dan makna. Konsep 

representasi sendiri bisa berubah-ubah, selalu ada pemaknaan baru. 

Representasi berubah-ubah akibat makna yang juga berubah -ubah. Setiap 

waktu terjadi proses negoisasi dalam pemaknaan (Wibowo, 2011: 123). 

F.2. Pluralisme Agama 

Pluralisme sebagai paham religius artifisial yang berkembang di 

Indonesia, mengalami perubahan ke bentuk lain dari asimilasi yang semula 

menyerap istilah pluralism. Menurut asal katanya Pluralisme berasal dari 

bahasa inggris, pluralism. Apabila merujuk dari wikipedia bahasa inggris, 

maka definisi pluralism adalah : "In the social sciences, pluralism is a 

framework of interaction in which groups show sufficient respect and tolerance 

of each other, that they fruitfully coexist and interact without conflict or 
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assimilation." Atau dalam bahasa Indonesia : "Suatu kerangka interaksi yang 

mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, 

berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi (pembauran / pembiasan) (Anonim, 

2012).  

Pengertian Pluralisme Agama secara etimologis berasal dari dua kata, 

yaitu pluralisme dan agama. Dalam bahasa Arab diterjemahkan “al-

t’addudiyyah al-diniyyah” dan dalam bahasa Inggris “religious pluralism”. 

Istilah pluralism agama berasal dari bahasa Inggris, Pluralism berarti jama’ 

atau lebih dari satu. Dalam kamus Oxford, pluralisme ditafsirkan dalam bentuk 

seperti berikut ini  

1. Suatu kehidupan dalam sebuah masyarakat yang dibentuk oleh kelompok-

kelompok suku-bangsa yang berbeda-beda, di mana kelompok-kelompok ini 

mempunyai kehidupan politik dan agama yang berbeda. Definisi ini bentuknya 

menjelaskan suatu fenomena kemasyarakatan. 

2. Menerima prinsip bahwa kelompok-kelompok suku-bangsa yang berbeda-

beda dapat hidup secara rukun dan damai dalam suatu masyarakat. Definisi ini 

mengandung suatu ide dan maktab pemikiran. Pengertian secara istilah, 

Pluralisme secara istilah minimal memiliki empat macam penggunaan: 

1. Pluralisme disamakan dengan toleransi, yakni bermakna toleran dan 

hidup bersama secara rukun untuk mencegah dan mengantisipasi 

pertikaian dan peperangan. 

2. Pluralisme yang bermakna agama adalah satu. Semua agama datang 

dari sisi Tuhan, tetapi mempunyai wajah yang berbeda-beda. Perbedaan 
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agama-agama tidak pada tataran substansi agama, akan tetapi pada 

arasy pemahaman agama.  

3. Bentuk ketiga makna dari pluralisme adalah bahwa terdapat hakikat 

yang banyak dan kita tidak memiliki hanya satu hakikat. Berbagai 

akidah dan keyakinan yang saling bertentangan, terlepas dari perbedaan 

pemahaman kita, semuanya adalah hakikat dan benar.  

4. Hakikat, merupakan totalitas dari bagian-bagian dan unsur-unsur, di 

mana masing-masing dari setiap unsur dan bagian ini ditemukan dalam 

setiap agama-agama. Oleh karena itu, kita tidak memiliki satu agama 

yang komprehensip dan utuh, tetapi kita mempunyai keseluruhan 

agama-agama yang setiap dari mereka memiliki saham hakikat. Dalam 

agama Islam, hanya sebagian dari hakikat dapat ditemukan (Hakim, 

2011).   

 

G. Metode Penelitian 

G.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif interpretatif. Penelitian kualitatif 

interpretatif (interpretation), yaitu sebuah metode yang memfokuskan dirinya 

pada tanda dan teks sebagai objek kajiannya, serta bagaimana peneliti 

menafsirkan dan memahami kode (decoding) di balik tanda dan teks tersebut 

(Piliang 2003; 261). Penelitian dilakukan dengan melihat konteks 

permasalahan secara utuh, dengan fokus penelitian pada ‘proses’ bukan pada 

‘hasil’. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang 
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lain merupakan alat pengumpul data utama. Artinya, peneliti sendiri secara 

langsung mengumpulkan informasi yang didapat dari subjek penelitian.  

 

G.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini terdiri atas seluruh bentuk gambar 

dan bahasa yang merepresentasikan  “pluralisme agama” dalam film ‘Tanda 

Tanya (?)’. Film ini merupakan sebuah drama yang mengangkat cerita 

tentang kehidupan antar umat beragama, dimana terjadi konflik – konflik 

sosial maupun konflik antar agama itu sendiri, tepatnya disekitar kota tua 

Semarang.. Film ‘Tanda Tanya (?)’ berdurasi kurang lebih 101 menit. 

Objek dari penelitian ini adalah 3 keluarga yaitu keluarga Tan Kat 

Sun, Rika, dan juga shaleh. Yang mana setiap keluarga mempunyai masalah 

permasalahan masing – masing. Sehingga rumusan masalah pada penelitian 

ini diharapkan dapat terjawab dan semakin tampak jelas. 

 

G.3. Unit Analisis  

Unit analisa pada penelitian ini adalah tanda-tanda yang ada dalam 

dalam film “Tanda Tanya (?)”. Tanda-tanda tersebut terdiri dari tanda verbal 

meliputi: Gambar, dialog, voice over. Semua tanda akan dianalisis sesuai 

dengan obyek penelitian. 
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G.4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data pada penelitian ini bersumber dari 2 jenis data, yaitu data primer 

dan data sekunder. Teknik pengumpulan data untuk data primer yaitu 

menggunakan dokumentasi video film “Tanda Tanya (?)”. Peneliti akan 

mengobservasi data primer dan kemudian memilih bagian – bagian yang 

dibutuhkan dari tiap adegan di film ini. 

Untuk data sekunder, peneliti akan mengumpulkan data dari literatur – 

literatur, buku, majalah, internet mengenai pokok permasalahan. 

 

    G.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang di gunakan dalam dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analis semiotika, Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis semiotik yang mengacu 

pada semiotik Ferdinand de Sausure. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Mengumpulkan serta menyeleksi teks atau tanda, dari bagian - bagian 

mana yang akan digunakan dalam hal ini yang dapat menunjukkan 

pluralisme agama menjadi objek penelitian. 

2) Mengklasifikasikan bagaimana teks atau tanda yang dapat 

merepresentasikan pluralisme agama. Data diklasifikasikan sesuai dengan 

kategori yang telah ditentukan. 

3) Mendeskripsikan teks atau tanda yang sudah ditemukan secara 

keseluruhan berdasarkan unsur pembentuknya. Agar mempermudah teks 
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yang sudah ditemukan untuk dibaca, maka dibuat tabel kerja analisis 

sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Unit dan Kerja Analisis 

 

 

 

4) Menafsirkan tanda dengan metode semiotika Ferdinand De Sausure. Pada 

tahap ini peneliti akan mencari makna yang terkandung pada tanda yang 

telah diperoleh. Tanda terdiri dari dua unsur yang tak terpisahkan yakni 

unsur citra akustik (bentuk) (significant / penanda) dan unsur konsep 

(signifie / petanda). 

Gambar 1.4 Unsur – Unsur Makna Saussure 

 

                   Tanda 

 

  Tersusun atas              Penandaan      Realitas external 

                     Atau makna  

            

Penanda     plus     Petanda 

(Eksistensi fisik      (konsep  

Dari tanda)         mental) 

Sumber. Alex Sobur. 2003. Semiotika Komunikasi. Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya. 

 

Tanda menurut Saussure merupakan kesatuan dari penanda dan 

petanda. Walaupun penanda dan petanda tampak sebagai entitas yang terpisah 

namun keduanya hanya ada sebagai komponen dari tanda. Tandalah yang 

merupakan fakta dasar dari bahasa. Artinya kedua hal dari tanda itu tidak 

dapat dipisahkan. jika pemisahan berlaku maka hanya akan menghancurkan 

No Penggalan Scene Keterangan 
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‘kata’ tersebut. Selanjutnya tanda kebahasaan menurut Saussure bersifat 

arbitrair, atau semena-mena. Artinya tidak ada hubungan alami dari petanda 

dan penanda. 

Signified dan Signifier atau Signifie dan Significant yang bersifat 

atomistis. Konsep ini melihat bahwa makna muncul ketika ada hubungan 

yang bersifat asosiasi atau in absentia antara ‘yang ditandai’ (signified) dan 

‘yang menandai’ (signifier). Tanda adalah kesatuan dari suatu bentuk 

penanda (signifier) dengan sebuah ide atau petanda (signified). Dengan kata 

lain, penanda adalah “bunyi yang bermakna” atau “coretan yang bermakna”. 

Jadi, penanda adalah aspek material dari bahasa yaitu apa yang dikatakan atau 

didengar dan apa yang ditulis atau dibaca. Petanda adalah gambaran mental, 

pikiran, atau konsep. Jadi, petanda adalah aspek mental dari bahasa. 

Tabel 1.3 Hasil Pemaknaan 

 

 

5) Setelah membuat dan melengkapi tabel hasil pemaknaan, selanjutnya 

analisis dilanjutkan dengan pemaparan secara narasi untuk lebih 

menjelaskan secara detail mengenai tabel analisis yang telah dibuat. 

Sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada dan mencapai 

tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui Pluralisme Agama dalam film 

“Tanda Tanya”. 

 

Petanda (signified) Petanda (signified) 


