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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada bulan Mei 2012, Indonesia didesak peserta sidang Dewan HAM PBB 

melalui mekanisme UPR (Universal Periodic Review) untuk memperhatikan 

serius isu intoleransi beragama. Dalam sidang tersebut, Indonesia dievaluasi oleh 

74 negara di dunia dalam sesi ke-13 di Jenewa, Swiss. Isu intoleransi beragama 

menjadi perhatian yang sangat serius oleh nyaris 40 persen negara anggota. 

Indonesia sungguh didorong untuk lebih serius menangani persoalan kritis yang 

sudah menyita perhatian dunia ini (Media Indonesia, Kamis, 24 Mei 2012). 

Senada dengan desakan tersebut, Setara Institute (LSM yang melakukan 

penelitian dan advokasi tentang hak asasi manusia) di Jakarta, melansir bahwa 

selama semester pertama 2012 telah terjadi 129 peristiwa yang menghasilkan 179 

tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. 

Terdapat 68 pelanggaran yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai 

pelaku utamanya. Dari 68 pelanggaran tersebut, 52 tindakan merupakan tindakan 

aktif yang di dalamnya termasuk 19 penyegelan tempat ibadah, 16 tindakan 

pembiaran serta ada pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang 

terjadinya kekerasan. Ketua Setara Insitute, Hendardi, bahkan secara tegas 

menyebutkan kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah 

kehilangan kesempatan untuk menjalankan mandatnya menghapuskan 

diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. (icrp-online. 2012) 
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Selanjutnya, berturut-turut adalah tindak kekerasan, perusakan tempat 

ibadah, penyerangan aktivitas peribadatan dan pembubaran kelompok 

kepercayaan. Kasus lainnya adalah pelarangan pendirian tempat ibadah, 

pelarangan keyakinan, pengusiran karena dituduh sesat, pembubaran aktivitas 

keagamaan, dan pelarangan aktivitas keagamaan. 

Menurut asal katanya Pluralisme berasal dari bahasa Inggris, pluralism. Bila 

merujuk dari Wikipedia versi 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 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)." (Wikipedia. 2012.) 

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa pluralisme setiap kelompok dapat 

saling menghormati dan menoleransi keberadaan kelompok lain. Hal inilah yang 

kadang dilupakan oleh masyarakat kita. Banyak orang menentang pluralisme di 

Indonesia (khususnya pluralisme agama) karena beranggapan bahwa pluralisme 

berarti harus mengakui keberadaan dan kebenaran kelompok lain, sehingga 

menjadikan kedudukan kelompoknya sama dengan kelompok lain tersebut, 

padahal seharusnya kelompoknyalah yang harus lebih tinggi dari kelompok lain. 

Kelompok penentang pluralisme juga mengatakan bahwa bila semua aliran 

agama dianggap sama benarnya, maka aliran Ahmadiah, Lia Eden, juga Church of 

Satan (Gereja Setan ) misalnya, juga akan dibenarkan. Pemikiran ini salah, karena 
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Indonesia hanya mengakui enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 

Buddha, dan Kong Hu Chu. Di luar itu tidak diakui. Boleh ada penolakan 

terhadap aliran tersebut, namun tidak boleh dengan cara-cara di luar hukum. 

Issue pluralisme ini sering diletakkan sebagai pemberi andil yang cukup 

besar, malah faktor utama dalam menciptakan iklim ketegangan atau konflik antar 

agama yang tidak jarang tampil dengan warna kejam, keras, perang, dan 

pembunuhan, bahkan pembersihan ras (ethnic cleansing atau genocide).  Di satu 

pihak, teknologi dan komunikasi modern telah menjadikan jagad ini hampir 

seperti global village.   

Fenomena pluralisme agama telah menjadi fakta sosial nyata yang harus di 

hadapi masyarakat modern.  Untuk itu pertama kali dalam sejarahnya manusia 

menyaksikan dirinya secara global hidup berdampingan (koeksistensi) dengan 

berbagai penganut agama yang berbeda dalam satu negara, dalam satu wilayah 

dalam satu kota dan bahkan satu golongan atau agama yang sama, fenomena 

demikian bagi masyarakat yang belum terbiasa dan belum memiliki pengalaman 

dalam berkoeksistensi damai seperti Barat, tentu akan menimbulkan problematika 

tersendiri. 

Dari berbagai gambaran di atas, dari berbagai keragaman agama dan 

keyakinan timbul berbagai gejolak dan prahara di masyarakat, permasalahan 

tersebut perlu adanya solusi yang jitu supaya kerukunan dan kehidupan umat 

manusia bisa tetap berlangsung secara damai.  

Dalam satu dekade kebangkitan film Indonesia di tanah air, banyak sekali 

film yang dihasilkan oleh para sineas kita. Dari berbagai macam film yang telah 
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diproduksi tersebut, hanya beberapa film nasional yang mengangkat isu mengenai 

perbedaan suku dan agama. Selebihnya tema-tema dan genre horor, seks, komedi, 

dan beragam jenis film romantis yang cukup hampir seragam dalam bercerita 

adalah warna yang sangat dominan dalam industri perfilman tanah air. 

Dengan latar belakang Indonesia sebagai negara yang sering terjadi konflik 

SARA, menyebabkan banyak sineas kita menganggap membuat sebuah film 

dengan mengangkat realitas itu ke dalam layar lebar masih merupakan sesuatu 

yang cukup sensitif dan akan menimbulkan pro maupun kontra bagi sebagian 

orang, karena  itulah film yang berkaitan dengan isu tersebut masih cukup kurang, 

misalnya film Ca Bau Kan di awal tahun 2000 yang diperankan oleh Ferry Salim 

dan Lola Amaria. Film ini mengisahkan kisah cinta seorang etnis Cina dan 

pribumi. Selebihnya film lain banyak bercerita tentang perbedaan agama maupun 

suku tapi tak pernah mendetail dan jarang dieksplorasi secara besar-besaran dalam 

sebuah film (penulis mengambil contoh Tanah Air Beta dan Ayat-Ayat Cinta), 

istilah yang cukup tepat adalah para pembuat film ingin bermain di comfort zone 

dan tak ingin filmnya membuat kontroversi yang ujung-ujungnya akan ditarik dari 

peredaran yang ujung – ujungnya lagi akan merugikan pihak produser.  

Film Tanda Tanya “ ? ” yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo yang 

sebelumnya pernah menyutradarai berbagai film bertema Islam lainnya 

(“Perempuan Berkalung Sorban”, “Ayat Ayat Cinta” dan “Sang Pencerah”) 

adalah film yang menceritakan realitas keberagaman agama di Indonesia. Film ini 

menggambarkan bahwa di masyarakat Indonesia, orang dengan agama yang 

berbeda beda harus hidup bersama dalam satu wilayah dengan keyakinan, adat 
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kebiasaan, ritual dan aturan norma masing masing. 

Ada dua komponen utama yang menjadi bagian dalam film ini. Pertama, 

konflik atau gesekan yang muncul di tengah masyarakat yang beragam dari segi 

keyakinan, kebiasaan, budaya dan norma. Kedua, film ini menyampaikan ide 

tentang sikap yang seharusnya diambil dalam menyikapi perbedaan agama. 

Salah satu kesan kuat dari film Tanda Tanya “ ? “ ialah bahwa film ini 

mengusung tema pluralisme khususnya pluralisme agama yang mendorong 

terjadinya penghargaan terhadap tradisi agama yang berbeda sehingga 

memungkinkan terwujudnya relasi yang harmonis. Dalam hal ini memotivasi 

untuk memahami dan menerapkan nilai pluralisme dalam kehidupan sehari-hari. 

Nampak di sini bahwa film berfungsi sebagai penyampai pesan. 

Dari segi ilmu yang penulis kaji, yaitu ilmu komunikasi, penulis 

menganggap bahwa isu mengenai realitas tentang pluralisme patut untuk diangkat 

dan diteliti. Agar tidak melenceng dari kajian ilmu yang dipelajari, penulis 

mengambil suatu objek yaitu film yang merupakan media massa. Pluralisme jika 

disajikan dalam bentuk film dan ditonton oleh berjuta pasang mata di bioskop 

akan lebih efektif penyampaian pesannya kepada masyarakat dibandingkan 

dengan seseorang yang membaca buku tebal di perpustakaan. Realitasnya 

menonton dapat dilakukan oleh semua kalangan. 

Sebagai film yang menyampaikan ide atau pesan dari pembuatnya, maka 

film Tanda Tanya “ ? ” mengandung pemahaman sang sutradara atau kelompok 

kreatif pembuatnya tentang pluralisme. Konsep pemikiran tentang perbedaan 

agama. Pluralisme sendiri sebagaimana yang diuraikan oleh Anis Malik Toha, 
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memiliki tiga varian pemikiran, yaitu teologi global (substansi sama dengan 

sistem yang berbeda), humanisme (berpangkal pada persoalan manusia) dan 

sinkretisme (pembauran sistem agama). 

Sang sutradara menyajikan pesan-pesan secara simbolik yang berhubungan 

dengan pluralisme. Saat menyaksikan film ini, kita bisa memperhatikan beberapa 

hal dalam film ini memang cukup menunjukkan bagaimana pluralisme 

menampung segala bentuk perbedaan-perbedaan sambil menerimanya.  

Kenyataan ini harus diyakini sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat, dan 

mustahil menghindarinya. Film ini terkenal dengan Taglinenya “masih perlukah 

kita berbeda ?”. 

Keberagaman dan toleransi merupakan dua hal yang saling terkait, terutama 

jika menyangkut masalah keagamaan dan suku bangsa. Indonesia sebagai negara 

berpenduduk mayoritas Muslim dengan berbagai macam etnis dan kebudayaan, 

memiliki banyak kisah perihal toleransi yang menarik untuk diangkat dalam 

tayangan layar lebar. Hanung Bramantyo sebagai seorang sutradara kawakan 

tergerak untuk dapat menghadirkan kisah dengan latar belakang perbedaan ini 

kepada masyarakat Indonesia. Film ini dirilis pada 7 April 2011 di bioskop-

bioskop Indonesia. 

Film ke 14 Hanung Bramantyo ini mengisahkan tentang konflik keluarga 

dan pertemanan yang terjadi di sebuah area dekat Pasar Baru, dimana terdapat 

Masjid, Gereja dan Klenteng yang letaknya tidak berjauhan, dan para 

penganutnya memiliki hubungan satu sama lain. Hubungan antar keluarga ini 
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dalam kaitannya dengan masalah perbedaan pandangan, status, agama dan suku 

dipaparkan secara menarik dalam film ini. 

Berdasarkan paparan di atas, penulis merasa perlu mengkaji lebih jauh film 

ini ke dalam bentuk penelitian yang berjudul : REPRESENTASI 

PLURALISME DALAM FILM TANDA TANYA “ ? ” ( Sebuah 

Analisis Semiotika ) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran pada pemaparan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana film Tanda Tanya “ ? ” 

merepresentasi tentang pluralisme ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka diketahuilah tujuan dari 

penelitian yang dilakukan ini, yaitu untuk mengetahui representasi tentang 

pluralisme dalam film “Tanda Tanya”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu komunikasi, khususnya bagi pengembangan 

penelitian yang berbasis kualitatif.  
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b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana 

fungsi kerja sutradara dalam membungkus pesan-pesan sebuah film. Lebih 

khusus penulis bermaksud agar masyarakat Indonesia, khususnya 

masyarakat yang mempunyai ketertarikan dan hubungan dekat dengan 

dunia film dapat mengetahui bahwa film dapat dikaji dalam berbagai ilmu, 

salah satunya adalah semiotika. Penelitian ini juga sebagai salah satu 

syarat meraih gelar kesarjanaan pada jurusan ilmu komunikasi, fakultas 

ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah salah satu bentuk komunikasi yang ditujukan 

kepada khalayak yang luas, tersebar, heterogen dan anonim melalui media 

massa (cetak atau elektronik) sehingga pesan yang sama dapat diterima secara 

serentak dan sesaat (Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala, 2004:7). 

Komunikasi Massa (Mass Communication) juga bisa diartikan sebagai 

komunikasi yang menggunakan media massa baik cetak (Surat Kabar, 

Majalah), atau elektronik (Radio, televisi, dan Internet) yang dikelola oleh 

suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada 

sejumlah besar orang yang tersebar dibanyak tempat. Komunikasi Massa 

sangat erat kaitannya dengan media massa sebenarnya itu merupakan 

komunikasi massa. Hal itu berdasarkan pemikiran Onong Uchjana tentang 
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definisi komunikasi massa. Komunikasi Massa ialah penyebaran pesan 

dengan menggunakan media yang ditujukan kepada massa yang abstrak, 

yakni sejumlah orang yang tidak tampak oleh si penyampai pesan (Onong 

Uchjana Effendy, 2004:50). 

Pembaca surat kabar, pendengar radio, penonton televisi dan film, tidak 

tampak oleh si komunikator. Dengan demikian maka jelas bahwa komunikasi 

massa atau komunikasi melalui media massa sifatnya “satu arah” (one way 

traffic). Begitu pesan disebarkan oleh komunikator, tidak diketahui apakah 

pesan itu diterima, dimengerti, atau dilakukan oleh komunikan.Komunikasi 

massa berbeda dengan komunikasi antarpersonal dan komunikasi kelompok. 

Perbedaannya terdapat pada 

komponen-komponen yang terlibat didalamnya, dan proses 

berlangsungnya komunikasi tersebut. Komunikasi massa memiliki 

karakteristik seperti komunikator yang terlembagakan, pesannya bersifat 

umum, komunikannya anonim dan heterogen, media massa menimbulkan 

keserempakan, komunikasinya mengutamakan isi ketimbang hubungan, 

komunikasinya bersifat satu arah, stimulasi alat indra terbatas dan umpan 

balik yang yang tertunda (delayed) dan tidak langsung (indirect). 

Komunikasi massa memiliki fungsi sebagai pengawasan (veillance), 

penafsiran (interpretation), keterkaitan (linkage), penyebaran nilai 

(transmission of values), dan hiburan (entertainment) (Elvinaro Ardianto dan 

Lukiati Komala, 2004:14). Ada juga pendapat Jay Black dan Frederick 

C.Whitney yang mengatakan bahwa fungsi komunikasi massa antara lain 
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menginformasikan (to inform), memberi hiburan (to entertain), membujuk 

(persuede), dan transmisi budaya (transmission of the culture). Sedangkan 

fungsi komunikasi massa menurut John Vivian dalam bukunya The Media of 

Mass Communication disebutkan providing information, providing 

entertainment, helping to persuede and contributing to social cohesion 

(mendorong kohesi sosial) (Nurudin,2003: 62). 

 

2. Film sebagai Bagian dari Media Massa 

Media massa adalah saluran-saluran atau cara pengiriman bagi pesan-

pesan massa. (West dan Turner, 2008:41). Lalu fungsi media massa adalah 

untuk memberi informasi, untuk mendidik, dan untuk menghibur. Media 

massa dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu : 

a. Media cetak (Printed Media), adalah media massa yang dicetak dalam 

lembaran kertas. Dari segi formatnya dan ukuran kertas, media massa 

cetak meliputi koran atau suratkabar, tabloid, majalah, buku, 

newsletter, buletin, leaflet, brosur, pamflet, poster, katalog, flier, 

billboard, megatron, baliho, dan banner. Isi media massa umumnya 

terbagi tiga bagian atau tiga jenis tulisan, yaitu berita, opini, dan 

feature. 

b. Media elektronik (Electronic Media), adalah jenis media massa yang 

isinya disebarluaskan melalui suara atau gambar dan suara dengan 

menggunakan teknologi elektro, seperti radio, televisi, dan film. 

Dalam media elektronik perlu adanya desain cara-cara penulisan yang 
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mudah dipahami dan dimengerti oleh penontonnya dari berbagai 

lapisan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. 

c. Media Online (Online Media atau Cybermedia), yakni media massa 

yang menggunakan internet (situs web) sebagai pengirim berita 

utamanya ke seluruh penjuru dunia. Media Online di Indonesi lahir 

pada saat jatuhnya pemerintahan Presiden Suharto di tahun 1998, 

dimana alternatif media dan breaking news menjadi komoditi yang 

dicari banyak pembaca kala itu. Saat ini media online telah menjadi 

salah satu jenis media massa yang paling efektif dengan jangkauan 

terluas sampai ke seluruh dunia. 

Sebagai media massa, film digunakan sebagai media yang merefleksikan 

realitas, atau bahkan membentuk realitas. Cerita yang ditayangkan lewat film 

dapat berbentuk fiksi atau non fiksi. Lewat film, informasi dapat dsampaikan 

secara lebih mendalam karena film adalah media audio visual. Media ini 

banyak digemari banyak orang karena dapat dijadikan sebagai hiburan dan 

penyalur hobi, juga sebagai media pendidikan maupun menyampaikan pesan 

kepada masyarakat. 

Kemunculan film tak terlepas dari stimulasi yang dibawa oleh teknologi 

fotograf. Teknologi film sebenarnya merupakan teknologi dari lanjutan dari 

fotograf. Awal hadirnya inspirasi untuk membuat gambar bergerak muncul 

setelah seorang ilmuwan yang bekerja di Paris memotret pergerakan binatang 

dengan tujuan membandingkan pergerakan binatang satu dan lainnya. Dia 

adalah Etienne Jules Marey. Saat itu dia memotret pergerakan kuda 
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menggunakan kamera foto. Informasi mengenai temuannya dipublis menjadi 

sebuah buku berjudul Animal Mechanism. 

Film mempunyai kelebihan, yaitu karena karakternya yang audio-visual 

sehingga menjadikan film lebih kuat dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayak yang multikultur dan lintas kelas sosial. Perasaan dan pengalaman 

yang hadir saat menonton film pun menjadikan film sebagai media yang 

spesial karena dapat membuat khalayak terbawa ke dalam film bersama 

dimensi sosial yang dihadirkan. Bagi para pembuat film, film merupakan 

media representasi atas ide-ide kreatif mereka. Dan keakraban film terhadap 

khalayak menjadikan ide-ide dan pesan para pembuat film lebih gampang 

diterima khalayak. Dapat dikatakan bahwa film sebagai representasi budaya. 

Film digunakan sebagai cerminan untuk mengaca bagaimana budaya bekerja 

atau hidup di dalam suatu masyarakat. 

2.1 Jenis-jenis Film 

Film secara garis besar dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu film 

cerita, film non-cerita, film animasi dan film eksperimental  

(Kerangkafilm.wordpress: 2011) ; 

a. Film cerita 

Genre / jenis film ini ditandai oleh adanya cerita atau timeline yang 

jelas (timeline tidaklah harus urut). Genre ini dapat menceritakan 

kejadian-kejadian dimasa lalu sampai khayalan dimasa mendatang. 

Juga dapat pula menceritakan khayalan atau sesuatu yang tidak nyata 

(fiksi). 
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Genre film cerita terbagi atas beberapa jenis lagi yaitu  film drama, 

horor, sejarah, perang, fiksi-ilmiah, laga (action), musikal, dan koboi 

(Western). Kategori ini Penggolongan jenis film cerita ini tidaklah 

ketat, karena berbagai gaya dapat digabungkan: misalnya film komedi 

laga, drama-sejarah, dan lain-lain. Sedangkan film yang menjadi objek 

penelitian ini yaitu film “Tanda Tanya” masuk sebagai film fiksi 

(cerita) dengan genre drama.  

b. Film non-cerita 

Pada nulanya hanya ada dua jenis film noncerita, yakni film 

dokumenter dan film faktual. Film faktual umumnya hanya 

menampilkan fakta atau rekaman peristiwa, misalnya berita 

(newsreel) dan dokumentasi. Film dokumenter, selain mengandung 

fakta juga mengandung subyektivitas pembuatnya. Subyektivitas 

diartikan sebagai sikap atau opini terhadap peristiwa. Kekhasan 

film dokumenter adalah posisinya yang mengkombinasikan dua 

hal: sains dan seni. Dengan kata lain, film dokumenter adalah 

“fakta yang disusun secara artistik”, mengungkapkan berbagai 

kondisi dan masalah manusia. 

Selain jenis film berita, dokumentasi dan dokumenter, masih ada 

beberapa jenis film noncerita lain dengan kegunaan masing-

masing, seperti film pariwisata, film iklan, dan film instruksional 

atau pendidikan 

c. Film Animasi 
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Film animasi adalah film yang memanfaatkan gambar (lukisan) 

maupun benda-benda mati lainnya (meja, kursi, boneka) yang bisa 

dihidupkan dengan teknik animasi. 

d. Film Eksperimental 

Film eksperimental adalah film yang dibuat dengan tanpa 

menggunakan kaidah-kaidah pembuatan film pada lazimnya. 

Tujuan pembuatan film eksperimental biasanya untuk mengadakan 

eksperimen dan mencari cara-cara pengungkapan baru melalui 

film. 

2.2  Bahasa Film 

Kendati banyak sekali inovasi yang muncul dalam sinema modern Eropa, 

khususnya sejak tahun 1950-an hingga akhir 1970-an melalui Robert Bresson, 

Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, dan gerakan 

New Wave Perancis hingga film-film political modernism, namun secara 

prinsip bentuk sinema modern kerap dibagi menjadi tiga strategi, yakni; 

objective realism, subjective realism, dan authorial commentary (Kineforum: 

2012). 

Dalam prinsip objective realism, pembuat film berusaha untuk mendekati 

realita seakurat mungkin dengan kenyataannya. Jika dalam sinema 

klasik/Hollywood plot menjadi sangat ekonomis di mana momen-momen saat 

tidak terjadi drama akan ditiadakan, maka dalam sinema modern terkadang 

situasi tanpa drama bisa diperlihatkan dalam waktu yang lama melalui sebuah 

shot dengan durasi sangat panjang. 
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Prinsip subjective realism adalah sebuah prinsip dari pembuat film dalam 

sinema modern yang menempatkan keunikan personal ataupun pandangan 

dunia dari seorang sineas menjadi bagian dari pikiran yang dibawa oleh 

karakter dalam film-film mereka. Sehingga terkadang karakter tokoh dalam 

film dari sinema modern dapat melakukan tindakan yang sangat unik atau 

membingungkan dalam profil psikologisnya dari perspektif penonton. 

Sementara authorial commentary merupakan sebuah strategi reflektif 

dari pembuat film dalam sinema modern yang mengingatkan kepada 

penonton bahwa dunia yang mereka lihat hanyalah sebuah konstruksi fiktif. 

Terkadang pembuat film memerintahkan aktornya untuk memandang secara 

frontal sambil menatap ke kamera saat melakukan dialog seperti pembaca 

berita di televisi yang sedang berusaha untuk mengajak berdialog para 

penontonnya. Sementara prinsip sinema klasik melarang karakter menatap ke 

kamera secara frontal seperti itu. Tujuan dari hal ini dalam sinema modern 

adalah mengingatkan bahwa ada dunia di luar dunia fiksi dalam film. 

2.3 Unsur-Unsur Film 

Unsur-unsur yang terkandung dalam film antara lain, penyutradaraan, 

scenario, pemeranan, tata sinematografi, tata artistic, penyuntingan, tata 

suara, tata musik (kajianpustaka:2012). Berikut penjelasannya : 

 

 

a. Penyutradaraan 
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Sutradara adalah seseorang yang menterjemahkan bahasa naskah ke 

dalam ”bahasa” suara dan gambar secara spesifik. Seorang sutradara 

memvisualkan naskah atau script dengan memberikan konsep abstrak 

ke dalam bentuk yang kongkrit atau nyata. Sutradara membangun 

sebuah pandangan atau point of view ke dalam suatu gagasan dan 

menentukan pemilihan shot-shot, penempatan dan pergerakkan 

kamera, serta mengarahkan akting pemain. 

Sutradara bertanggung jawab pada struktur dramatis, alur cerita, yang 

tercakup dalam audio dan visual. Seorang sutradara harus mampu 

mempertahankan keingintahuan penonton. Sutradara bekerja bersama 

kru serta talent (aktris/actor), membangun plotting. 

Menurut Roman Polanski, penyutradaraan adalah sebuah gagasan di 

mana anda harus memiliki keseluruhan alur yang bisa dipaparkan 

dengan baik. Poin yang terpenting adalah bahwa sutradara harus bisa 

memimpin. 

b. Skenario 

Skenario itu adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urut-

urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog, yang disusun dalam 

konteks struktur dramatik. Seorang penulis skenario dituntut untuk 

mampu menerjemahkan setiap kalimat dalam naskahnya menjadi 

sebuah gambaran imajinasi visual yang dibatasi oleh format pandang 

layar bioskop atau televisi. Adapun fungsi dari skenario adalah untuk 

digunakan sebagai petunjuk kerja dalam pembuatan film. 
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c. Pemeranan 

Pemeranan atau peran (pemain sandiwara), menurut pengertian dalam 

kamus Drama peran berarti proses, cara, perbuatan memahami 

perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan seseorang. Sebenarnya 

asal kata pemeranan adalah “To Act” dalam Bahasa Indonesia artinya 

“bereaksi”. Jadi pengertian pemeranan tokoh adalah seni 

mengekspresikan tubuh , suara dan sukma seseorang dalam sebuah 

peran. Oleh karena itu jika aktor ingin memainkan tokoh apapun 

dengan karakter yang sangat berbeda dengan karakter pribadi si aktor 

maka aktor harus memiliki dasar penguasaan. 

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeranan 

tokoh adalah laku atau perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari 

sesuai dengan karakter. 

d. Tata Sinematografi 

Sinematografi sebagai ilmu serapan merupakan bidang ilmu yang 

membahas tentang teknik menangkap gambar dan menggabung 

gabungkan gambar tersebut hingga menjadi rangkaian gambar yang 

dapat menyampaikan ide. 

Sinematografi memiliki objek yang sama dengan fotografi yakni 

menangkap pantulan cahaya yang mengenai benda. Karena objeknya 

sama maka peralatannya pun mirip. Perbedaannya fotografi 

menangkap gambar tunggal, sedangkan sinematografi menangkap 

rangkaian gambar. Penyampaian ide pada fotografi memanfaatkan 
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gambar tunggal, sedangkan pada sinematografi memanfaatkan 

rangkaian gambar.Jadi sinematografi adalah gabungan antara fotografi 

dengan teknik rangkaian gambar atau dalam senematografi disebut 

montase atau montage. 

e. Tata Artistik 

Tata artistik dalam komposisi film. Memahami komposisi dalam tata 

artistik adalah suatu keharusan, karena komposisi adalah suatu unsur 

yang sangat penting dalam penciptaan karya seni. Secara sederhana 

komposisi diartikan sebagai cara menata elemen-elemen dalam objek, 

elemen-elemen ini mencakup garis, shape, form, warna, terang dan 

gelap. Jadi, pengetahuan tentang komposisi dalam tata artistic akan 

berguna untuk mendapatkan keseimbangan pandangan yang harmonis. 

f. Penyuntingan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kerja 

menyunting memiliki tiga arti. Pertama, menyiapkan naskah siap 

cetak atau siap untuk diterbitkan dengan memperhatikan segi 

sistematika penyajian, isi, dan bahasa (menyangkut ejaan, diksi, dan 

struktur kalimat). Kedua, merencanakan dan mengarahkan penerbitan 

(surat kabar, majalah). Dan ketiga, menyusun atau merakit (film, pita 

rekaman) dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. 

Adapun kata penyuntingan, menurut KBBI, memiliki arti: proses, 

cara, perbuatan sunting-menyunting; segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pekerjaan menyunting; pengeditan. 
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g. Tata Suara 

Suara adalah kompresi mekanikal atau gelombang longitudinal yang 

merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat 

berupa zat cair, padat, gas. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat 

misalnya di dalam air, batu bara, atau udara. Kebanyakan suara adalah 

merupakan gabungan berbagai sinyal, tetapi suara murni secara 

teoritis dapat dijelaskan dengan kecepatan osilasi atau frekuensi yang 

diukur dalam Hertz (Hz) dan amplitudo atau kenyaringan bunyi 

dengan pengukuran dalam desibel. 

Tata Suara adalah suatu teknik pengaturan peralatan suara atau bunyi 

pada suatu acara pertunjukan, pertemuan, rapat dan lain lain. Tata 

Suara memainkan peranan penting dalam film. Tata Suara erat 

kaitannya dengan pengaturan penguatan suara agar bisa terdengar 

kencang tanpa mengabaikan kualitas dari suara-suara yang dikuatkan. 

Pengaturan tersebut meliputi pengaturan mikropon-mikropon, kabel-

kabel, prosesor dan efek suara, pengaturan konsul mixer, kabel-kabel, 

dan juga Audio Power amplifier dan speaker-speakernya. 

h. Tata Musik 

Musik adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda 

berdasarkan sejarah, lokasi, budaya dan selera seseorang. Definisi 

sejati tentang musik juga bermacam-macam yaitu bunyi yang 

dianggap enak oleh pendengarnya, dan segala bunyi yang dihasilkan 

secara sengaja oleh seseorang atau kumpulan dan disajikan sebagai 
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music. Dalam film, music sangat diperlukan agar film menjadi lebih 

menarik. Untuk itu diperlukan pengaturan music yang digunakan agar 

nada-nada yang dihasilkan harmonis dan berhubungan dengan jalan 

cerita dalam film tersebut. 

3. Film sebagai Representasi Realitas 

Film pada hakekatnya membentuk dan merepresentasikan realitas. Isi 

dari film itu sendiri adalah hasil para pekerja film membentuk dan 

merepresentasikan berbagai realitas yang di pilihnya yaitu dengan cara 

menceritakan peristiwa-peristiwa sehingga membentuk suatu cerita. Konsep 

representasi di pakai untuk menggambarkan ekspresi hubungan antar teks 

media (termasuk film) dengan realitas. Secara semantik, representasi bisa 

diartikan : 

To depict, to be a picture of, or to act or to speak for (in the place of, 

the name of) some body. Berdasarkan kedua makna tersebut, to 

reprecent bisa didefinisikan to stand for. Ia menjadi sebuah tanda (a 

sign) yang tidak sama dengan realitas yang representasikan tapi 

dihubungkan dengan, dan mendasarkan diri pada realitas tersebut. 

Jadi, representasi mendasarkan diri pada realitas yang menjadi 

refrensinya (Noviani, 2002:61). 

Dari pandangan diatas dapat di pahami bahwa representasi adalah bentuk 

usaha untuk memunculkan, mendesain dan menggambarkan tentang suatu isu 

atau masalah ke dalam bentuk format film berdasarkan realitas yang ada 

dalam masyarakat, yaitu dengan memindahkan realitas ke layar kaca tanpa 

mengubah realitas itu. Lebih lanjut lagi film membentuk dan menghadirkan 
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kembali realitas berdasarkan kode-kode dan ideologi dari kebudayaan sebagai 

refleksi dari realitas. Film pada dasarnya sekedar memindahkan relitas ke 

layar kaca tanpa mengubah realitas itu. Umumnya realitas tersebut di bangun 

dengan bayak tanda. Tanda-tanda itu termasuk sebagai sistem tanda yang 

bekerja dengan baik dalam upaya mencapai efek yang diharapkan dan yang 

paling penting dalam film adalah gambar dan suara (Sobur, 2004:128). 

Stuart Hall juga mengatakan bahwa, representasi disebut sebagai susunan 

realitas dari suatu hal. Hal-hal tersebut mencakup posisi ideologi yang kuat. 

Representasi menggambarkan realitas sebagai strategi yang dibuat untuk 

memperbaiki “perbedaan”. Dia mendasarkannya pada perlakuan orang-orang 

kulit hitam dan kondisi intelektual yang di relasikan dalam sebuah drama 

televisi “sebuah pertukaran yang terhormat”, yang menyatakan bahwa orang-

orang kulit hitam ada di posisi “anak-anak alam”, yaitu yang lahir untuk 

melayani di dalam realitas kehidupan sosial. Realitas menjadi suatu 

pendukung dari beberapa pandangan mengenai kehiduapan sosial dan 

hubungan antar kekuasaan.  

Stuart Hall menguraikan tiga pandangan kritis terhadap representasi, 

yang di lihat dari posisi viewer maupun  creator terutama dalam hal 

mengkritisi makna konotasi yang ada di balik sebuah representasi (Burton, 

2000:177), yaitu :  

1. Reflective, yakni pandangan tentang, makna tentang. Di sini 

representasi berfungsi sebagai cara untuk memandang budaya dan 

realitas sosial. 
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2. Intentional, merupakan sudut pandang dari creator yakni makna 

yang di harapkan dan di kandung dalam representasi. 

3. Constructionist, adalah pandangan pembaca melalui teks yang di 

buat. Hal ini di lihat dari penggunaan bahasa atau kode-kode lisan 

dan visual, kode teknis, kode pakaian dan sebagainya, yang oleh 

televisi dihadirkan kepada khalayak secara audio visual. 

Sebuah representasi dapat membantu menciptakan gagasan-gagasan 

maupun ide mengenai kelompok masyarakat tertentu dimasukan ke dalam 

suatu golongan tertentu (Burton, 1990:86). Hal tesebut dapat diasumsikan 

bahwa media seakan-akan mengatur pemikiran kita terhadap pengelompokan-

pengelompokan suatu masyarakat tertentu dan juga tentang mengapa 

masyarakat tersebut perlu untuk dikelompokan pada kategori tertentu. 

Pengelompokan tersebut menjadi bagian dari proses berpikir kita dimana kita 

melakukan penilaian-penilaian terhadap suatu kelompok masyarakat di 

kehidupan nyata yang disamakan dengan yang terdapat di media. Sehingga 

segala bentuk representasi tentang suatu masyarakat di media membentuk, 

mengkonstruksi dan mempertahankan persepsi dalam pikiran. 

Hal di atas menunjukan bahwa dalam merepresentasikan sesuatu, media 

terutama film akan berupaya menyusun atau mengkonstruksi suatu realitas 

yang ada untuk dituangkan didalamnya. Upaya ini tentunya berkaitan dengan 

bagaimana media melakukan politik pemaknaan, sehingga wujud dari 

representasi di dalamnya merupakan cerminan dari realitas. 
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Proses representasi itu diawali dengan cara pembuat film melihat 

masyarakatnya. Seperti apa mereka melihat masyarakat yang akan mereka 

gambarkan dalam film? Sang sineas tak hanya harus memiliki wawasan yang 

luas terhadap masyarakat, tetapi juga harus memiliki keresahan akan 

masyarakat tersebut. Ia mampu melihat tak hanya yang di permukaan, namun 

juga apa yang di bawah permukaan. Seorang pembuat film harus memiliki 

perspektif atau sudut pandang. 

Sesudah proses melihat, kemudian proses seleksi. Tentu tak semua 

kenyataan hidup bisa diangkat jadi film. Ia harus memilih yang relevan dan 

menyingkirkan yang tidak relevan untuk kebutuhan ceritanya. Proses seleksi 

ini sangat bergantung pada sudut pandang yang dimiliki pembuat film. 

Mengutip Richard Oh dalam Irwansyah (2009:13), “setiap pencipta seni 

punya asumsi ataupun impresi yang berbeda pada realitas: keunikan sudut 

pandangnya justru yang membuat kita tertarik pada karyanya”. 

Setelah seleksi dilakukan, kemudian konstruksi. Proses konstruksi ini 

dimulai pada saat menulis skenario hingga film selesai dibuat. Film yang baik 

adalah film yang mampu merepresentasikan kenyataan sehari-hari sedekat 

mungkin. Dalam bahasa Marselli Sumarno (Imanjaya.2006:30), yakni film 

yang mampu “merekam kenyataan sosial pada zamannya”. Pada titik ini, film 

adalah arsip sosial yang menangkap jiwa zaman saat itu. 

Meski demikian, realitas yang tampil dalam film bukanlah realitas 

sebenarnya. Film menjadi imitasi kehidupan nyata. Proses seleksi tadi 

membuat film hanya mengambil realitas yang berkepentingan untuk 



24 
 

membangun cerita. Richard Oh, yang mengutip Gilles Deleuze 

(Irwansyah.2009:15), menulis “gerakan sebuah film adalah sebuah gerakan 

palsu, sebuah ilusi yang tercipta ketika 24 frame film digerakkan dalam 

sedetik. Dan, ketika sebuah objek ditangkap kamera, apa yang ditangkap 

secara otomatis menjadi sebuah simulacra, sebuah jiplakan dari objek asli”. 

Sebuah jiplakan tetaplah bukan realitas. Artinya film hanya 

menghadirkan realitas semu. Seperti dikatakan Bell Hooks di bukunya Real 

To Real (1996: 76) dalam Irwansyah (2009:25) “…menyajikan kenyataan 

sebenarnya adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh film. Yang diberikan 

film adalah re-imajinasi, versi buatan dari yang nyata. Memang terlihat 

seperti akrab dan dikenali, tapi sebenarnya dalam jagad yang beda dengan 

dunia nyata”. 

4. Pluralisme dalam Bingkai Kebhinekaan 

Pluralisme sesungguhnya adalah paham pluralitas atau keberagaman 

yang di dalamnya tidak ada konflik maupun proses asimilasi. Bagaimana 

keberagaman tiap-tiap kelompok dalam masyarakat untuk bersama-sama 

saling menghormati dan membangun bangsa. Namun pada kenyataanya 

paham pluralisme di Indonesia telah mengalami distorsi atau penyimpangan 

makna dari yang tadi nya pluralisme adalah paham keberagaman menjadi 

pluralisme adalah paham penyamaan. 

Pluralisme sebagai penyamaan ini bila diimplementasikan dalam dunia 

religius menjadi semua agama itu sama. Lebih ekstrim lagi, ada yang 

memaknai bahwa pluralisme meyakini semua agama itu bisa disamakan, 
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Tuhan tiap agama sebetulnya sama, dan pada esensinya semua orang akan ke 

akhir yang sama. 

Perbedaan dalam memaknai pluralisme ini akhirnya membawa kepada 

pertengkaran yang sesungguhnya tidak perlu. Ada yang memperjuangkan 

toleransi (sebagai paham keberagaman), satu membela kemurnian (menolak 

paham penyamaan). Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa inti polemik 

selama ini terletak pada perbedaan pemaknaan kata pluralisme itu sendiri. 

Jadi sebenarnya orang-orang yang menolak pluralisme itu bukan menolak 

adanya keberagaman, khususnya agama di Indonesia, tetapi mereka menolak 

agamanya disamakan atau disatukan. Sehingga pada tahun 2005, MUI 

mengeluarkan fatwa haram pluralisme. Dalam fatwa tersebut, MUI 

menggunakan sebutan pluralisme agama (sebagai obyek persoalan yang 

ditanggapi) dalam arti "suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama 

adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relative; oleh 

sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya 

agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga 

mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan 

berdampingan di surga". Kalau pengertian pluralisme agama semacam itu, 

yakni penyamaan agama, maka jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam 

dan paham murni pluralisme itu sendiri. Tapi nyatanya tidak seperti itu.  

Lalu bagi pegiat paham pluralisme dalam arti keberagaman, mereka 

memandang pluralisme adalah sebuah paham yang menegaskan bahwa hanya 

ada satu kemanusiaan, yakni keragaman, heterogenitas dan kemajemukan itu 
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sendiri. Oleh karena itu, ketika disebut pluralisme maka penegasannya adalah 

diakuinya wacana kelompok dan segala macam bentuk perbedaan sebagai 

fakta yang harus diterima dan dipelihara. Dalam pluralisme keberadaan 

keberagaman diakui adanya, dan karenanya bukan ingin dilebur dan 

disatukan namun akan menjadi kekuatan bangsa manakala kelompok-

kelompok mampu hidup berdampingan secara menyenangkan di sebuah 

negara. 

Di Indonesia, pluralisme terutama yang terkait dengan agama selalu 

berada dalam posisi problematis. Siapa pun tidak ada yang menampik 

terhadap fakta keragaman di Indonesia. Salah satu sisi problematis dari 

keragaman tersebut adalah adanya potensi konflik. Tentu ini terasa aneh, 

karena ajaran agama mana pun selalu menekankan pada kesamaan dan 

kesetaraan manusia. Masalah teologi dan ritual adalah hak original agama 

masing-masing yang tidak boleh dicampuri dari luar. Sehingga doa bersama 

lintas agama bukanlah tukar-menukar teologi atau keimanan, namun sekedar 

tempat dan waktu yang bersamaan. 

Pluralisme bila ditinjau dari segi sosiologis merupakan kebersamaan 

umat beragama dalam komunitas keduniaan sebagai pengejawantahan 

Bhinneka Tunggal Ika karena setiap agama di luar teologi dan ritualnya pasti 

ada ruang humanisme dan di situlah umat lintas agama bertemu. Pluralisme 

sosiologis ini adalah pluralisme dalam bertindak dan berpikir. Pluralisme 

dalam bertindak mensyaratkan seseorang untuk tidak membatasi pergaulan 

dengan orang lain meskipun berbeda keyakinan. Pluralisme dalam berpikir 
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adalah kesediaan untuk menerima atau mengambil gagasan dari kalangan 

lain. Pada gilirannya pluralisme ini akan melahirkan sikap toleran terhadap 

yang lain. Sikap ini amat penting ditetapkan dalam pergaulan sosial seperti di 

Indonesia. Sikap pluralistik tersebut merupakan modal sosial untuk hidup 

bersama dalam keragaman sosial, budaya, politik, dan agama secara damai 

dan beradab. 

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, kaya akan khazanah sosial, dan 

kebudayaan yang menyimpan potensi lebih. Karena itulah prinsip pluralisme 

sebagai paham yang menghargai eksistensi perbedaan di tengah 

kemajemukan manusia kemudian diakui dan dilestarikan dalam bentuk 

semboyan negara kita, yakni Bhineka Tunggal Ika, yang secara implisit 

mengandung penegasan bahwa perbedaan adalah khazanah nasional yang 

semestinya bukan untuk dimusuhi atau diseragamkan, tetapi harus disatukan 

agar tidak menjadi kekuatan yang tercerai berai. 

Bhineka Tunggal Ika bila direnungkan secara mendalam dapat 

disimpulkan merupakan substansi dari pluralisme skala nasional. Kata 

Bhineka berarti berbagai macam perbedaan, dan kata Tunggal Ika berarti 

bersatu dalam kesatuan. Hal ini merupakan usaha antisipasi guna mengindari 

pertumbuhan fanatisme sempit (yaitu, fanatisme yang tidak dibarengi dengan 

pemahaman agama yang mendalam) yang berbuahkan kekerasan atas nama 

agama yang sering terjadi dan dilakukan oleh sejumlah kelompok. Untuk itu 

pluralisme berusaha menetralisir atau meretas konflik sosial yang bernuansa 

SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), guna menciptakan 
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perdamaian, kerukunan, kehidupan yang harmonis dan tidak memakai sistem 

yang hanya baik untuk suatu kelompok tetapi sistem yang juga akan 

membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat. Bhineka Tunggal Ika 

juga berusaha menciptakan legitimasi yang setara kepada semua agama 

(semua aliran dan ideologi) yang ada, agar dapat hidup berdampingan 

bersama secara damai, aman, penuh tenggang rasa, toleransi dan saling 

menghargai, serta tanpa adanya perasaan superioritas dari salah satu 

kelompok terhadap kelompok yang lain, sehingga perbedaan itu tidak 

menjadi kendala menjalin kebersamaan. Dengan semangat Bhineka Tunggal 

Ika yang di dalamnya tercermin paham pluralisme, dapat ditemukan satu titik 

temu, yaitu anti kebencian, anti permusuhan terhadap pihak lain, sehingga 

melahirkan persatuan dan kesatuan guna memelihara stabilitas, ketahanan 

nasional atau eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Kebhinekaan juga nampak pada sistem otonomi daerah yang diterapkan 

di Indonesia. Sistem ini menjadikan tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai 

hak untuk menentukan peraturan serta cara-caranya sendiri untuk 

membangun daerahnya secara khusus dan untuk membangun Indonesia 

secara umum. Tiap-tiap daerah pasti memiliki peraturan yang terbentuk dari 

adat-budayanya sendiri, dan ini tidak dapat disamakan dengan daerah lain. 

Peraturan tersebut hanya berlaku di daerah itu. Tetapi dari keseluruhan 

perbedaan yang ada, kesemuanya itu berjalan dengan baik di daerahnya 

masing-masing. Azas saling menghormati dan menghargai pun terjalin 

dengan apik. Misalnya pemimpin daerah A yang berkunjung ke daerah B 



29 
 

pasti akan mengikuti peraturan daerah B tersebut bila memang harus. Semua 

peraturan tersebut berjalan mandiri dan tidak dapat disamakan satu sama lain, 

tetapi tetap saling menghormati demi tujuan keberlangsungan hidup bersama 

bangsa Indonesia. Di sinilah pluralisme terlihat dengan jelas. 

5. Komunikasi Simbolik 

Simbol adalah bentuk yang menandai sesuatu yang lain diluar 

perwujudan bentuk simbolik itu sendiri. Simbol yang tertuliskan sebagai 

bunga, misalnya, mengacu dan mengemban gambaran fakta yang disebut 

“bunga” sebagai sesuatu yang ada diluar bentuk simbolik itu sendiri. Dalam 

kaitan ini Charles Sanders Pierce mengemukakan bahwa “A symbol is a sign 

which refers to the object that is denotes by virtue of a law, usually an 

association of general ideas, which operates to cause the symbol to be 

interpreted as referring to that object” (Simbol merupakan tanda yang 

mengacu kepada objek yang ditunjukkan melalui kebaikan hukum, biasanya 

asosiasi dari gagasan-gagasan umum yang berfungsi untuk membuat simbol 

yang diinterpretasikan sebagai acuan objek tersebut). Dengan demikian, 

dalam konsep Charlse Sanders Pierce simbol diartikan sebagai tanda yang 

mengacu pada objek tertentu diluar tanda itu sendiri. Hubungan antara simbol 

sebagai penanda dengan sesuatu yang ditandakan (petanda) sifatnya dari 

konvensional (Sobur, 2004:156). 

Simbol tidak dapat disikapi secara isolatif, terpisah dari hubungan 

asosiatif dengan simbol lainnya. Walaupun demikian berbeda dengan bunyi, 

simbol telah memiliki kesatuan bentuk dan makna. Berbeda pula dengan 
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tanda (sign) simbol merupakan kata atau sesuatu yang bisa dianalogikan 

sebagai kata yang telah terkait dengan penafsiran pemakai, kaidah pemakaian 

sesuai dengan jenis wacananya dan kreasi pemberian makna sesuai dengan 

intensi pemakainya. Simbol yang ada dalam dan berkaitan dengan ketiga 

butir tersebut disebut bentuk simbolik. 

Dalam “bahasa” komunikasi, simbol seringkali diistilahkan sebagai 

lambang. Simbol atau lambang adalah sesuatu yang digunakan untuk 

menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan kelompok orang. 

Lambang meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku non verbal, dan objek 

yang maknanya disepakati bersama. Simbol atau lambang merupakan salah 

satu kategori tanda (sign). Dalam wawasan Charles Sanders Pierce, tanda 

(sign) terdiri atas ikon (icon), indeks (index) dan simbol (symbol). (Sobur, 

2004:158) 

6. Teori Semiotika Charles Sanders Peirce 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji 

tanda.Tanda-tanda adalah perangkat yang dipakai dalam upaya mencari jalan 

di dunia ini, di tengah-tengah manusia, dan bersama manusia. (Sobur, 

2004:15). 

Secara keseluruhan, semiotika adalah studi tentang tanda. Dalam 

semiotika dibahas secara mendalam tentang bagaimana tanda tersebut 

bekerja, dimana tandatersebut bekerja, apa yang dibawa oleh tanda-tanda 

tersebut, serta bagaimana tanda- tanda tersebut menyampaikan makna yang 

dikandungnya. 
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Dalam menggunkan metode semiosis dalam studi media massa kita dapat 

mengajukan berbagai pertanyaan: mengapa, misalnya, sebuah media selalu 

menggunakan frase, kalimat, istilah, atau frame tertentu manakala 

menggambarkan seseorang atau sekelompok orang? Apa yang menjadi sebab, 

alasan, pertimbangan, latar belakang, dan tujuan media tersebut mengambil 

langklah seperti itu? 

Saat ini istilah semiotika lebih disukai, dan merupakan istilah yang akan 

digunakan dalam keseluruhan tulisan ini. Hal ini mungkin karena pengaruh 

kuat Charles Sanders Pierce pada teori dan praktik zaman modern. Charles 

Sanders Pierce memperkenalkan kembali istilah John Locke karena ia melihat 

semiotika konsisten dengan tradisi sebelumnya. Secara tidak sengaja Charles 

Sanders Pierce juga menyediakan Tipologi tanda yang selama ini paling 

memadai. Ia mengidentifikasi 66 jenis tanda, menurut fungsinya. Misalnya ia 

mengidentifikasikan qualisign sebagai tanda yang menarik perhatian kita 

pada kualitas referennya.  

Dalam bahasa, sebuah kata sifat adalah qualisign karena ia menarik 

perhatian kita pada kualitas (warna, bentuk, ukuran dan lain-lain) objeknya. 

Dalam ranah non verbal, qualisign meliputi warna yang digunakan pelukis 

dan harmoni serta nada yang digunakan oleh seorang komposer. (Danesi, 

2010:13) 

Siapa tidak mengenal Charles Sanders Pierce, seperti kata Aart van Zoest 

adalah salah satu seorang filsuf amerika yang paling orisinil dan 

multidemensional. ”Charles Sanders Pierce adalah seorang pemikir yang 



32 
 

argumentatif,” begitu komentar Paul Cobey dan Litza Jansz. Namun 

ironisnya, ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, teman-temannya 

membiarkan dia hidup dalam kesusahan sampai meninggalnya, tahun 1914. 

(Sobur, 2004:39) 

Charles Sanders Pierce dilahirkan di Cambridge, Massachusetts, tahun 

1893. Charles Sanders Pierce lahir dalam sebuah keluarga intelektual. Ia 

menjalani pendidikan di Harvard Univeristy dan memberikan kuliah 

mengenai logika dan filsafat di Universitas John Hopkins dan Harvard. Pada 

tahun 1859, 1862, dan 1863 secara berturut-turut ia menerima gelar B.A., 

M.A., dan B.Sc. dari Universitas Harvard. Selama lebih dari tiga puluh tahun 

(1859-1860, 1861-1891) Charles Sanders Pierce banyak melaksanakan tugas 

astronomi dan geodesi untuk Survei Pantai Amerika Serikat (United States 

Coast Survey). Dari tahun 1879 sampai tahun 1884 (Danesi, 2010:37). Ia 

melakukan percobaan untuk menentukan kepadatan dan bentuk bumi, serta 

mengembangkan sistem logika yang diciptakan oleh ahli matematika inggris 

George Boole (1815-1864). Namun Charles Sanders Pierce paling dikenal 

dengan melalui sistem filsafatnya, yang kemudian dinamakan pragmatisme. 

Menurut sistem ini, signifikasi sebuah teori atau model terletak pada efek 

praktis penerapannya. Model tanda yang dibangunnya menjadi sangat 

berpengaruh, dan membentuk sebagian besar karya kontemporer mengenai 

semiotika kontemporer. 

Menurut Charles Sanders Pierce , “semiosis is a relationship among a 

sign, an object, and a meaning” (Sobur, 2004:16). Charles Sanders Pierce 
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yang pertama kali menggunkan istilah semiotika untuk merujuk kepada 

“doktrin formal tanda-tanda”. Teori dari Charles Sanders Pierce menjadi 

grand theory dalam semiotik. Gagasannya bersifat menyeluruh, deskriptif 

struktural dari semua sistem penandaan. Charles Sanders Pierce ingin 

mengidentifikasi partikel dasar dari tanda dan menggabungkan kembali 

semua komponen dalam struktur tunggal. 

Charles Sanders Pierce juga mengatakan kehidupan manusia dicirikan 

oleh “percampuran tanda”. Tugas pokok semiotika adalah mengidentifikasi, 

mendokumentasi,dan mengklasifikasi jenis-jenis utama tanda dan cara 

penggunaannya dalam aktivitas yang bersifat representatif. Karena jenis-jenis 

tanda berbeda di tiap budaya, tanda menciptakan berbagai pencontoh mental 

yang pasti akan membentuk pandangan yang akan dimiliki orang terhadap 

dunia. Oleh karena itu, studi tanda mengungkapkan bahwa gagasan lama 

mengenai realitas yang dapat diketahui secara objektif mungkin akan menjadi 

suatu yang sukar dipahami  

Charles Sanders Pierce berargumen bahwa fenomenon seperti 

simbolisme bunyi pada kenyataan mengungkapkan sebuah kecenderungan 

tidak sadar mendasar dalam penciptaan tanda. Kecenderungan untuk 

membuat bagian X dari jenis tanda manapun verbal atau non verbal, sedikit 

banyak mengimitasi konsep atau objek yang diwakilinya dengan suatu cara 

(Danesi, 2010:37) 

Charles Sanders Pierce menyebut tanda sebagai representamen dan 

konsep, benda, gagasan, dan seterusnya, yang diacunya sebagai objek. Makna 
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(makna impresi, kogitasi, perasaan dan seterusnya) yang kita peroleh sebuah 

tanda oleh Charles Sanders Pierce diberi istilah interpretant. Tiga dimensi ini 

selalu hadir dalam signifikasi. Oleh karena itu, Charles Sanders Pierce 

memandang sebagai sebuah struktur triadik, bukan biner. Semiotik untuk 

studi media massa ternyata tidak hanya terbatas sebagai kerangka teori, 

namun sekaligus juga bisa sebagai metode analisis (Sobur, 2006:114). Kita, 

misalnya dapat menjadikan teori segitiga makna (triangle meaning) Charles 

Sanders Pierce yang terdiri atas sign (tanda), object (obyek), dan interpretant 

(interpretan). Menurut Charles Sanders Pierce , salah satu bentuk tanda 

adalah kata. Sedangkan objek adalah sesuatu yang dirujuk tanda. Sementara 

interpretan adalah tanda yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang 

dirujuk sebuah tanda. 

Apabila ketiga elemen makna itu berinteraksi dalam benak seseorang, 

maka munculah makna tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut, 

yang dikupas dari teori segitiga makna adalah persoalan bagaimana makna 

muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang pada waktu 

berkomunikasi. Hubungan segitiga makna Charles Sanders Pierce lazimnya 

ditampilkan sebagai tampak dalam gambar berikut ini. 

 

Gambar  

Unsur Makna dari Peirce 

Tanda 
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Interpretant      Object 

Sumber: Fiske,John 2004. Cultural and Communication Studies.Yogyakarta: 

Jalasutra hal 63 

Berdasarkan objeknya, Charles Sanders Pierce membagi tanda atas icon 

(ikon), index (indeks) dan symbol (simbol). Ikon adalah tanda yang hubungan 

antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan bentuk alamiah. Atau 

dengan kata lain, ikon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan 

yang bersifat kemiripan; misalnya, potret dan peta. Indeks adalah tanda yang 

menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan penanda yang 

bersifat kausal atau hubungan sebab akibat, atau tanda yang langsung 

mengacu pada kenyataan. Contoh yang paling jelas ialah asap sebagai tanda 

adanya api. Tanda dapat pula mengacu ke denotatum melalui konvensi. 

Tanda seperti itu adalah tanda konvensional yang biasa disebut simbol. Jadi, 

simbol adalah tanda yang menunjukan hubungan alamiah antara penanda 

dengan petandanya. Hubungan diantaranya bersifat arbiter atau semena, 

hubungan berdasarkan konvensi (perjanjian) masyarakat. (Sobur, 2006:41) 

Gambar Ikon, Indeks dan Simbol 

   Icons 
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Sign   Index (indices) 

 

   Symbols 

Sumber: Sobur, Alex 2004.  Semiotika Komunikasi. Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya hal. 158 

 

Tabel  

Penjelasan Ikon, Indeks, Simbol 

TANDA IKON INDEKS SIMBOL 

Ditandai Dengan : Persamaan 

(kesamaan) 

Hubungan sebab – 

akibat 

Konvensi 

Contoh: Peta Dunia Asap menandakan api 

 

Kata – kata 

isyarat 

Proses Dapat dilihat Dapat diperkirakan Harus 

dipelajari 

Sumber : Sobur, Alex 2004.  Semiotika Komunikasi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya 

hal. 34 
  

 

F. Definisi Konseptual  

1. Konsep Pluralisme 

Untuk mempermudah dalam pengkategorian pengertian pluralism 

dalam penelitian ini, peneliti memakai kerangka tentang pluralisme Diana L. 
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Eck yaitu; 1)  pluralism is not diversity alone, but the energetic engagement 

with diversity (pluralisme bukan sekedar keragaman, melainkan adanya 

keterlibatan dengan keragaman tersebut), 2) pluralism is not just tolerance, 

but the active seeking of understanding across lines of difference (pluralisme 

tidak hanya toleransi, tetapi secara aktif memahami lintas perbedaan), 3) 

pluralism is not relativism, but the encounter of commitments (pluralisme 

bukanlah relativisme melainkan bertemunya komitmen dari masing-masing 

pihak), 4) pluralism based on dialogue (pluralisme berdasarkan pada dialog) 

(What is pluralism, 2011). 

2. Representasi 

Representasi dapat didefinisikan lebih jelasnya sebagai penggunaan 

tanda (gambar, bunyi, dan lain-lain) untuk menghubungkan, 

menggambarkan, memotret atau memproduksi sesuatu yang dilihat, 

diindera, dibayangkan,atau dirasakan dalam benda fisik tertentu. Dengan 

kata lain, proses menaruh X dan Ysecara berbarengan itusendiri. 

Menentukan makna X = Y bukanlah pekerjaan yang mudah. Maksud dari 

pembuat bentuk, konteks sejarah dan sosial saat representasi dibuat, tujuan 

pembuatannya dan sebagainya, merupakan faktor kompleks yang masuk 

dalam sebuah lukisan. Sebenarnya, salah satu dari berbagai tujuan utama 

semiotika adalah untuk mempelajari faktor-faktor tersebut. 

Charles Sanders Pierce menyebut bentuk fisik aktual dari 

representasi, X sebagai representement (secara literial berarti “yang 

merepresentasikan”); Charles Sanders Pierce mengistilahkan Y yang 
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dirujuknya sebagai obyek representasi, dan menyebut makna atau makna-

makna yang dapat diekstraksi dari representasi (X = Y) sebagai 

interpretan. Keseluruhan proses menentukan makna representament, tentu 

saja, disebut interpretasi. 

Sebagai contoh untuk hal-hal yang ditimbulkan representasi, 

perhatikan seks, sebagai sebuah objek. Seks adalah sesuatu yang hadir 

didunia sebagai fenomenon biologis dan emosional. Sekarang sebagai 

objek, seks dapat direpresentasikan (secara literal “presentasikan 

kembali”) dalam bentuk fisik tertentu. Misalnya, dalam budaya kita, 

representasi umum seks meliputi: foto dua orang yang berciuman secara 

romantis, puisi yang menggambarkan berbagai aspek emosional seks atau 

film erotis yang menggambarkan aspek seks yang lebih fisik. 

Setiap poin membentuk sejenis representamen tertentu. Makna yang 

ditangkap oleh setiap poin dibangun dalam setiap representamen bukan 

hanya oleh pembuatnya, melainkan juga oleh konsep pra-ada tertentu yang 

bersifat relatif terhadap budaya tempat representamen dibuat. Maka 

representasi seks dikatakanlah Paris akan berbeda dari representasi objek 

yang sama yang dibuat misalnya di Bombay atau San Fransisco. Terlebih 

lagi jenis represantemen yang digunakan untuk menggambarkan objeknya 

juga membentuk makna. Foto dapat menunjukkan pandangan agak 

terbatas mengenai aktivitas seksual, sementara film dapat menyediakan 

detail grafis yang lebih banyak. Selain itu, cara hidup orang paris,Bombay 

dan San Fransisco yang membentuk makna dari representasi, akan sangat 
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berbeda. Hal ini karena dalam budaya spesifiknya, mereka terbiasa pada 

persepsi yang berbeda mengenai seks. 

3. Semiotika sebagai Pisau Analisis 

Semiotika adalah ilmu tentang tanda. Tanda pada masa itu masih 

bermakna sesuatu hal yang menunjukkan pada adanya hal lain. Contohnya 

asap menandai adanya api. (Sobur, 2006:95). Menurut Pierce (dalam 

Sobur, 2006:114-115) makna terdiri dari tiga elemen, yaitu sign (tanda), 

object (objek), dan interpretant (interpretan). Salah satu bentuk tanda 

adalah kata. Sedangkan objek adalah sesuatu yang dirujuk tanda. 

Sementara interpretan adalah tanda yang ada dalam benak seseorang 

tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. 

Apabila ketiga elemen makna itu berinteraksi dalam benak 

seseorang, maka muncullah makna tentang sesuatu yang diwakili oleh 

tanda tersebut. Yang dikupas teori segitiga makna adalah persoalan 

bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan 

orang pada waktu berkomunikasi.  

Semiotika menurut Piliang (dalam Sobur, 2006:xxi) kita artikan 

sebagai “studi sistematis tentang tanda-tanda” dan komunikasi kita 

definisikan sebagai “upaya untuk memperoleh makna”. Jadi dapat ditarik 

kesimpulan bahwa semiotika komunikasi adalah studi sistematis tentang 

tanda-tanda sebagai upaya untuk memperoleh makna. 

Dalam film Tanda Tanya “ ? “ terdapat dua unsur yang 

mempermudah penelitian semiotika ini, yaitu gambar dan teks. Dalam 
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kedua unsur ini terdapat bagian-bagian kecil yang lebih mudah diamati 

secara detail. Gambar terdiri dari muatan gambar (artistik, pengadeganan, 

dan lighting), lalu teks terdiri dari monolog dan dialog. Kedua unsur ini 

(gambar dan teks) adalah unsur yang mengandung muatan pluralisme yang 

paling mudah diamati dan menjadi acuan penulis dalam melakukan 

interpretasi semiotika. 

Pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan dari Charles 

Sanders Pierce yang terkenal akan teori tandanya. Pierce seringkali 

mengulang-ulang bahwa secara umum tanda adalah yang mewakili sesuatu 

bagi seseorang. Perumusan yang terlalu sederhana ini menyalahi 

kenyataan tentang adanya suatu fungsi tanda. Contoh, tanda A 

menunjukkan suatu fakta (atau objek B), kepada penafsirnya yaitu C. Oleh 

karena itu, suatu tanda tidak pernah berubah sebagai suatu entitas yang 

sendirian, tetapi memiliki ketiga aspek tersebut. 

 

4. Kerangka Pemikiran 

Maka dengan itu penulis menggambarkan kerangka pikir yang kelak 

akan menjadi acuan dalam penyusunan skripsi ini. Kerangka pemikirannya 

adalah sebagai berikut : 
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G. Metode Penelitian 

1. Objek dan Waktu Penelitian 

Objek penelitian adalah scene – scene yang merepresentasikan 

pluralisme dalam film Tanda Tanya (?) yang disutradarai oleh Hanung 

Bramantyo yang berdurasi 100 menit. Film ini diproduksi tahun 2011 oleh 

Mahaka Pictures. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2012 

hingga Februari 2013. 

2. Tipe Penelitian 

Penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu menggunakan 

metode semiotika. Metode semiotika pada dasarnya bersifat 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 

Film Tanda Tanya “ ? “ 

Analisis Semiotik Charles 
Sanders Peirce 

Representasi Pluaralisme dalam 

Film Tanda Tanya “ ? “ 

Ikon 

Indeks 

Simbol 
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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 

lain merupakan alat pengumpul data utama. Artinya, peneliti sendiri secara 

langsung mengumpulkan informasi yang didapat dari subjek penelitian.  

Metode kualitatif interpretatif yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan analisis data tanpa menggunakan angka atau 

nilai,melainkan dengan bentuk simbol - simbol (verbal maupun non 

verbal) sebagai instrument penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data menggunakan teknik observasi yaitu, 

melalui pengamatan terhadap tanda-tanda pada setiap scene yang memuat 

nilai pluralisme dalam film Tanda Tanya “ ? “. Setelah itu mencatat serta 

menelitinya agar dapat dimaknai dan digambarkan dalam penelitian ini. 

Setelah itu diteliti lebih jauh bagaimana representasi pluralisme 

ditampilkan dalam film ini.  

Terkait dengan objek penelitian, sebagai data primer penulis 

melakukan pengumpulan data berupa film Tanda Tanya  “ ? ” dalam 

bentuk VCD. Peneliti menggunakan sebuah VCD orisinil film Tanda 

Tanya yang terdiri dari dua keping VCD yang diproduksi oleh Mahaka 

Pictures pada tahun 2011 dan didistribusikan oleh Jive Production. 
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Selain itu, sebagai data sekunder, penulis mempelajari serta mengkaji 

literatur-literatur tentang kajian semiotika serta analisis semiotika film 

secara khusus juga karya ilmiah tentang analisis semiotika film dan 

sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini. 

4.  Teknik Analisis Data 

Penulis melakukan penelitian terhadap tanda-tanda dalam gambar 

yang merupakan visualisasi dari adegan dalam film dan  menjelaskan 

bagaimana proses representasi ini bekerja berdasarkan teori tanda yang 

dikemukakan oleh seorang filsuf Amerika Charles Sanders Pierce. Dengan 

membedahnya melalui segitiga makna Pierce. Pierce sendiri menempatkan 

representasi sebagai suatu bentuk hubungan  elemen-elemen makna, jadi 

representasi menurut pisau bedah yang dikemukakan oleh Pierce mengacu 

kepada bagaimana sesuatu itu ditandakan dan membentuk intepretant 

seperti apa lalu bagaimana segitiga makna itu berantai menjadi suatu 

bentuk rantai semiosis tersendiri. 

Sebuah tanda atau representamen menurut Charles Sanders Pierce 

adalah sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas. Sesuatu yang 

lain itu oleh Pierce disebut interpretant- dinamakan sebagai interpretan 

dari tanda yang pertama, pada gilirannya akan mengacu pada objek 

tertentu. Dengan demikian menurut Pierce, sebuah tanda atau 

representamen memiliki relasi ‘triadik’ langsung dengan intepretan dan 

objeknya. Apa yang dimaksud dengan proses ‘semiosis’ merupakan suatu 

proses yang memadukan entitas (berupa representamen) dengan entitas 
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lain yang disebut sebagai objek. Proses ini oleh Pierce disebut sebagai 

signifikasi (Sobur,2001:97). 

Dalam menganalisis tanda-tanda yang dimaksudkan penulis 

berdasarkan pada metode Charles Sanders Pierce yang membagi tanda 

kedalam ikon, simbol, dan indeks.  

 

 

 

 

 


