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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Film adalah medium komunikasi massa, yaitu alat penyampai 

berbagai jenis pesan dalam bentuk audio dan visual. Film menjadi medium 

ekspresi artistik, yaitu menjadi alat bagi seniman-seniman film untuk 

mengutarakan gagasan, ide, lewat suatu wawasan keindahan. Secara 

berkesinambungan, kedua pemanfaatan itu terjalin dalam perangkat 

teknologi film yang dari waktu ke waktu makin canggih. 

Film pertama kali lahir di pertengahan kedua abad 19, dibuat 

dengan bahan dasar seluloid yang sangat mudah terbakar bahkan oleh 

percikan abu rokok sekalipun. Sejalannya waktu, para ahli berlomba-

lomba untuk menyempurnakan film agar lebih aman, lebih mudah 

diproduksi dan enak ditonton (Effendy, 2002:10). 

Film mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan 

teknologi yang mendukung. Mula-mula hanya dikenal film hitam-putih 

dan tanpa suara. Pada akhir tahun 1920-an mulai dikenal film bersuara, 

dan menyusul film warna pada tahun 1930-an. Peralatan produksi film 

juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga sampai 

sekarang tetap mampu menjadikan film sebagai tontonan yang menarik 

khalayak luas. 
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Film adalah salah satu media massa yang tidak hanya menyajikan 

hiburan bagi orang yang menontonnya, tetapi juga memiliki fungsi yang 

beragam yaitu mendidik, memberi informasi dan sebagai alat kontrol 

sosial. Film juga dapat dimaknai sebagai bentuk penggambaran fragmen 

kehidupan di masyarakat. Salah satu fragmen kehidupan yang sering kali 

direpresentasikan dalam film adalah fenomena atau realita kehidupan 

dalam masyarakat. 

Melalui sebuah film, masyarakat disuguhkan tontonan yang secara 

tidak langsung “memaksa” penonton untuk merasakan realita kehidupan 

yang ada di dalamnya. Banyak pesan tersirat dari sebuah film yang dapat 

disajikan sebagai pelajaran di dalam kehidupan. Bahkan, dalam 

kepasitasnya sebagai media komunikasi, film memiliki peran yang sangat 

besar dalam “mendidik masyarakat”, di samping itu tugas utamanya 

sebagai “penghibur” (Ardhana, 2013:4) 

Secara psikologis, pesan dalam sebuah film yang diterima 

penonton secara berkala akan menimbulkan pengaruh terhadap 

perkembangan jiwa. Pesan yang disajikan dalam film dinilai dapat 

memberikan pengaruh/efek pada penonton tidak hanya pada saat 

menonton namun seuisai menontonpun hal tersebut dapat berpengaruh 

dalam waktu yang cukup lama. Masyarakat melihat dan cenderung meniru 

figure atau tokoh yang ada di dalam film, baik dalam hal berpakaian, 

berpenampilan, cara berbicaranya ataupun tingkah laku yang menjadi 

karakter sang aktor. 
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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 didasaran oleh 

argument bahwa film adalah potret dari masyarakat dimana film itu 

dibuat.Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat, dan kemudian memproyeksikan ke atas layar (Irawanto, 

1999:13) dalam (Sobur, 2009:127). 

Film drama biografi Indonesia berjudul “Sang Kiai” merupakan 

film yang bercerita tentang penjajahan Jepang Tahun 1942, pendudukan 

oleh Jepang ternyata tidak lebih baik dari Belanda, Jepang mulai melarang 

pengibaran bendera merah putih, melarang lagu Indonesia Raya dan 

memaksa rakyat untuk melakukan Sekerei (menyembah matahari). 

K.H. Hasyim Asy'ari sebagai tokoh besar agamais saat itu menolak 

untuk melakukan Sekerei karena beranggapan bahwa tindakan itu 

menyimpang dari akidah agama Islam, karena sebagai umat Islam hanya 

menyembah kepada Allah SWT. Karena tindakannya yang berani itu 

membuat tentara Jepang menangkap K.H. Hasyim Asy'ari. 

K.H. Wahid Hasyim salah satu putra beliau mencari jalan 

diplomasi untuk membebaskan K.H. Hasyim Asy'ari. Berbeda dengan 

Harun, salah satu santri K.H. Hasyim Asy'ari yang percaya cara 

kekerasanlah yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.  
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Harun menghimpun kekuatan santri untuk melakukan demo 

menuntut kebebasan K.H. Hasyim Asy'ari. Tetapi Harun salah karena cara 

tersebut malah menambah korban jiwa. K.H. Wahid Hasyim dapat 

menenangkan diplomasi terhadap pihak Jepang dan K.H. Hasyim Asy'ari 

berhasil dibebaskan. Pada masa ini K.H. Hasyim Asy'ari menikahkan 

Harun dengan Sarinah gadis yang dicintainya. 

Perjuangan melawan Jepang belum berakhir sampai disini. Jepang 

memaksa rakyat Indonesia untuk melimpahkan hasil bumi. Jepang 

menggunakan Masyumi sebagai propaganda mendekati umat Islam yang 

berada di Indonesia untuk menggalakkan bercocok tanam. Bahkan melalui 

seruan di Masjid dalam setiap sholat Jum'at. Jepang meminta hasil 

bercocok tanam tersebut disetorkan ke pihak Jepang. Pada saat itu rakyat 

sedang mengalami krisis beras, bahkan persediaan di lumbung pun nyaris 

kosong. Harun melihat masalah ini secara harfiah dan merasa bahwa K.H 

Hasyim Asy'ari mendukung Jepang, hingga ia memutuskan untuk pergi 

dari pesantren. 

Jepang kalah perang, Sekutu mulai datang. Soekarno sebagai 

presiden saat itu mengirim utusannya ke Tebuireng untuk meminta K.H. 

Hasyim Asy'ari membantu mempertahankan kemerdekaan dan meminta 

fatwa hukum membela negara. K.H. Hayim Asy'ari menjawab dengan 

mengeluarkan resolusi Jihad yang kemudian membuat barisan santri dan 

penduduk Surabaya berduyun-duyun tanpa rasa takut melawan sekutu di 

Surabaya. 
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Harun dan teman-teman santrinya bergabung untuk melawan 

sekutu. Sari yang meninggalkan pesan cinta dalam saputangan putih, 

sangat berat untuk melepas suaminya ikut berperang. Selepas berperangdi 

Surabaya barisan laskar santri pulang dalam beberapa truk ke Tebuireng. 

K.H. Hasyim Asy'ari menyambut kedatangan santri-santrinya, tetapi air 

mata mangambang di matanya yang nanar. 

Salah satu alasan peneliti memilih film Sang Kiai untuk diteliti 

dikarenakan film Sang Kiai telah berhasil memenangkan beberapa 

penghargaan di acara FFI 2013 yang diselenggarakan di Semarang, dalam 

ajang Festival Film Indonesia 2013. Film Sang Kiai berhasil memperoleh 

penghargaan dalam beberapa kategori yakni Film Terbaik, Sutradara 

Terbaik (Rako Prijanto), Peran Pendukung Pria Terbaik (Adipati Dolken), 

dan Penata Suara Terbaik (Khikmawan Santosa, M Ikhsan, Yusuf A 

Pattawari).  Setahun kemudian dalam acara Festival Film Indonesia 2014 

yang diadakan di Bandung Film Sang Kiai kembali memperoleh piala citra 

dalam kategori Penata Artistik Film Nasional Terpuji (Frans XR Paat), 

Penata Kamera Terpuji (Muhammad Firdaus), Editor Terpuji (Cesa David 

Luckmansyah), Sutradara Terpuji (Rako Prijanto), Peran Pendukung Pria 

Terpuji (Adipati Dolken) dan Pemeran Utama Pria Film Nasional Terpuji 

(Ikranagara) (http://filmindonesia.or.id/). Dari banyaknya penghargaan 

yang telah diraih oleh film Sang Kiai membuktikan bahwa film ini 

merupakan film yang bagus dan inspiratif dari segi cerita serta teknik 

sinematografinya. 

http://filmindonesia.or.id/
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Alasan lain yang membuat peneliti memilih film Sang Kiai sebagai 

objek penelitian dikarenakan peneliti menemukan suatu keunikan dari film 

ini yaitu film ini merupakan sebuah cerita tentang perjuangan kaum 

agamis yang turut andil dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Perjuagan yang dimaksud disini adalah usaha sang kiai bersama para putra 

dan satrinya dalam mempertahankan akidah Islam serta memiliki peran 

dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari 

tangan penjajah dengan cara jihad fisabililah. Melalui penelitian ini 

peneliti bermaksud memberikan gambaran secara tertulis tentang nilai 

kepemimpinan yang di representasikan dalam film Sang Kiai. 

Pada penelitian ini akan lebih membahas tentang nilai 

kepemimpinan yang direpresentasikan melalui tokoh K.H. Hasyim Asy'ari. 

Alasan peneliti memilih nilai kepemimpinan sebagai objek penelitian 

dikarenakan nilai kepemimpinan merupakan suatu unsur yang paling 

menonjol dalam film ini. Salah satu contoh nilai kepemimpinan yang 

tergambar dalam film ini yaitu tentang semangat dan keberanian seorang 

K.H. Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan akidah dalam agama Islam. 

Semangat dan keberanian yang dimaksud adalah usaha sang kiai bersama 

para putra dan santrinya dalam mempertahankan akidah Islam serta 

memiliki peran dalam memperjuangkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah dengan cara jihad fisabililah. 
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Dari beberapa penjelasan sebelumnya membuat peneliti tertarik 

untuk meneliti film ini dan memfokuskan pada represetasi nilai 

kepemimpinan KH. Hasyim Asya’ri dalam film Sang Kiai dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis semiotik dari 

Roland Barthes yaitu menganalisis dari segi makna denotasi, konotasi 

serta mitos yang ditunjukan melalui gerak badan dan tanda-tanda yang ada 

dalam film Sang Kiai. 

Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, semiotika 

berasal dari kata Yunani : semeion, yang berarti tanda. Tanda-tanda 

tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif. la 

mampu menggantikan sesuatu yang lain yang dapat dipikirkan atau 

dibayangkan. Cabang ilmu ini semula berkembang dalam bidang bahasa, 

kemudian berkembang pula dalam bidang seni rupa dan desain 

komunikasi visual (Tinarbuko, 2009:16). Zoest (1993:1) berpendapat 

bahwa semiotika adalah cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian 

tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem 

tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda. 

Dengan menggunakan metode semiotika diharapkan tanda-tanda 

yang ada pada film ini dapat di uraikan dan diketahui makna nilai 

kepemimpinan serta pesan yang tersampaikan dan yang tersembunyi. Oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “Representasi Nilai 

Kepemimpinan KH. Hasyim Asy’ari  dalam Film Sang Kiai” (Analisis 

Semiotik Pada Film Sang Kiai) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah : 

1. Apa makna Denotasi yang terkandung dalam representasi nilai 

kepemimpinan KH. Hasyim Asy’ari?  

2. Apa makna Konotasi yang terkandung dalam representasi nilai 

kepemimpinan KH. Hasyim Asy’ari? 

3. Apa Mitos yang terkandung dalam representasi nilai kepemimpinan 

KH. Hasyim Asy’ari? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Representasi Nilai Kepemimpinan KH. Hasyim Asy’ari 

yang terkandung dalam film Sang Kiai melalui analisis semiotik Roland 

Barthes. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Dalam skripsi ini diharapkan dapat berguna secara akademis, yaitu 

dapat menambah wawasan keilmuan untuk mahasiswa ilmu komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya tentang representasi nilai 

kepemimpinan dalam film dengan menggunakan analisis semiotika. 
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b. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan 

pengetahuan serta wawasan baru kepada khalayak luas dalam memahami 

dan juga mencerna tanda, makna, dan pesan yang terkandung pada media 

massa. Serta diharapkan agar khalayak lebih awas dan teliti terhadap pesan 

yang terdapat pada media massa, khususnya yang berupa film. Penelitian 

ini juga diharapkan mampu memberi masukan kepada pelaku seni dan 

juga pekerja media massa agar lebih kreatif dalam mengkomunikasikan 

dan mengaplikasikan isi pesan pada film selanjutnya. 


