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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pasca penyerangan Menara Kembar World Trade Center (WTC) di New 

York, Amerika Serikat pada 11 September 2001 yang lalu, wajah Islam di dunia kian 

menjadi sorotan. Peristiwa yang juga dikenal dengan Serangan 9/11 ini memberikan 

identitas baru pada agama Islam sebagai agama yang identik dengan kekerasan, 

radikalisme maupun terorisme karena kebanyakan media-media barat menyatakan 

bahwa aktor dibalik kejadian tersebut adalah sekelompok ekstrimis muslim yang 

dipimpin oleh Osama bin Laden dalam organisasi Al-Qaeda.  

Satu bulan setelah kejadian tersebut, terjadi peristiwa Bom Bali di Kecamatan 

Kuta, Bali, Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2002, peristiwa ini memakan korban 

sebanyak 202 meninggal dunia yang kebanyakan wisatawan asing dan mencederakan 

209 korban lainnya. Tiga orang yang dianggap sebagai tersangka oleh polisi 

diantaranya yaitu Imam Samudera, Ali Ghufron, dan Amrozi, yang saat ini sudah 

divonis mati. Seakan tak berhenti di situ saja, peristiwa serupa pun bermunculan. 

Pada tanggal 7 Juli 2005 terjadi peristiwa pengeboman 7/7 di London, Inggris. 

Peristiwa ini adalah serangkaian pengeboman bunuh diri yang terkoordinasi terhadap 

sistem transportasi publik di kota London pada jam-jam sibuk. Pengeboman yang 

terjadi di atas kereta subway dan bis kota pada itu menewaskan 52 orang. Situs berita 

Inggris, BBC menuliskan bahwa sebuah website Islam telah memberikan statemen 
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yang kurang lebih menyatakan bahwa Al-Qaeda mengklaim berada dibalik serangan 

tersebut. 

Berita-berita di televisi maupun di surat kabar juga sedikit memberikan andil 

dalam memberikan judgement tentang hal tersebut karena tidak bisa dihindari bahwa 

media massa mempunyai fungsinya sendiri untuk mengkonstruksi realitas. Seperti 

contohnya sekarang ISIS atau gerakan yang mengatasnamakan Islam didalamnya 

selalu diberitakan oleh media massa sebagai gerakan sesat yang membawa nama 

Islam yang kemudian menyerang negara-negara yang penduduknya mayoritas non-

muslim seperti serangan bom Paris dan di Belgia. Selain dua media di atas, media 

internet yang kian mudah melakukan penetrasi ideologi kepada masyarakat, film juga 

menjadi salah satu media yang paling efektif digunakan karena kepopulerannya.   

Sejak kejadian 9/11 tersebut, banyak bermunculan film-film yang mengangkat 

tema ini. The Kingdom, United 93, atau World Trade Center (karya Oliver Stone), 

film dokumenter karya Michael Moore, Fahrenheit 9/11 dan My Name is Khan. 

Tetapi kebanyakan dari film-film produksi Hollywood tersebut mendeskreditkan 

agama Islam. Mengidentikkan Islam dengan terorisme, seperti film The Kingdom 

yang menceritakan usaha FBI mengungkap serangan pengeboman yang menewaskan 

ratusan warga Amerika di sebuah komplek pemukiman di Arab Saudi oleh teroris 

muslim. United 93 juga tidak jauh berbeda. Film yang disutradarai Paul Greengas ini 

sejak awal sudah secara nyata menyuguhkan penampilan teroris yang berwajah Arab, 

membaca al-Qur`an dan melakukan sholat berjama’ah, bahkan disalah satu adegan 

diperlihatkan bahwa salah satu teroris itu menusuk leher seorang pramugari sambil 

membaca basmalah. 
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Meskipun film bukan faktor utama dari pencitraan buruk tentang Islam itu 

tanpa disadari efeknya kian terasa, islamophobia masih kental terjadi, banyak orang 

terang-terangan menunjukkan dirinya memusuhi Islam. Ini adalah realita yang 

terhampar di mana masih banyak orang-orang yang menganggap Islam sebagai suatu 

ancaman, bukan sebagai agama yang merupakan rahmatan lil ‟alamin, rahmat bagi 

semesta alam. Kenyataan ini tentu saja mengusik kita, sebagai umat Islam, oleh 

karena itu beberapa insan perfilman dunia mulai memproduksi film-film yang 

menghadirkan perspektif sebenarnya tentang agama Islam, salah satunya adalah 

Bulan terbelah di Langit Amerika. 

Film Drama "Bulan Terbelah Di Langit Amerika" yang dirilis di Indonesia 

pada bulan Desember tahun 2015 merupakan sebuah film yang di ambil ceritanya 

dari sebuah novel best seller karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra 

yang juga berjudul 'Bulan Terbelah Di Langit Amerika'. Film ini disutaradai oleh 

Rizal Mantovani dan di bintangi artis papan atas indonesia seperti, Acha Septriasa, 

Abimana Aryasatya dan Nino Fernandez. Oleh karena itu menjadi menarik untuk 

menelusuri tanda-tanda apa yang ada dalam film ini. Terutama bagaimana tanda-

tanda dalam film ini merepresentasikan Islam yang seperti apa. Film umumnya 

dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu dikolaborasikan untuk mencapai efek 

yang diinginkan., karena film merupakan produk visual dan audio, maka tanda-tanda 

ini berupa gambar dan suara. Tanda-tanda tersebut adalah sebuah gambaran tentang 

sesuatu. 

Untuk mengetahui semua hal itu, kita dapat menelitinya melalui metode 

semiotika, karena tanda tidak pernah benar-benar mengatakan suatu kebenaran secara 
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keseluruhan (Danesi, 2010:21). Karena “kata” hanya merupakan representasi dan 

bagaimana suatu hal direpresentasikan, dan medium yang dipilih untuk melakukan itu 

bisa sangat berpengaruh pada bagaimana orang menafsirkannya. Berdasarkan 

penjelasan dan beberapa faktor diatas, peneliti akan menggunakan metode semiotika 

sebagai alat untuk menganalisis penelitian ini. Alex Sobur mendefinisikan semiotika 

sebagai suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji sebuah tanda. Tanda-tanda 

adalah perangkat yang dipakai dalam upaya mencari jalan di dunia ini, ditengah-

tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika atau dalam istilah Barthes, 

semiology pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) 

memakai 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 

system terstruktur dari tanda (Sobur, 2009). 

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif kita akan mampu menerjemahkan 

makna yag tersembunyi didalam tanda yang kita temukan didalam kehidupan sehari-

hari. Seperti mengartikan makna yang terdapat didalam film “ Bulan Terbelah di 

Langit Amerika” yang mencoba memberikan tanda-tanda kepada penikmatnya untuk 

memaknai konteks pesan yang mereka sampaikan melalui scene  yang mereka sajikan 

didalam film tersebut. 
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1.2     Rumusan Masalah 

    Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana nilai-nilai islam di representasikan dalam film Bulan Terbelah di Langit 

Amerika? 

1.3     Tujuan Penelitian  

    Sesuai dengan rumusan penelitian di atas, maka tujuan penelitiannya adalah 

untuk menemukan  apa makna yang merepresentasikan nilai-nilai Islam dalam film 

Bulan Terbelah di Langit Amerika. 

1.4       Kegunaan Penelitian 

1.4.1    Kegunaan Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi mahasiswa jurusan 

ilmu komunikasi atau jurusan lainnya, terutama yang tertarik dengan kajian semiotika 

Roland Barthes dan hal mengenai representasi nilai-nilai Islam. 

1.4.2     Kegunaan Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian representasi nilai-

nilai Islam yang ada di dalam sebuah film sehingga dapat memberikan pengetahuan 

bagi masyarakat tentang penggambaran agama Islam yang ada di Negara Amerika. 


