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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Komunikasi Massa  

Komunikasi massa menurut Bittner (dalam Ardianto, 2004:3) yakni, 

“mass communication is messages communicated through a mass medium to a large 

number of people.” Sementara itu Garbner mengemukakan pengertian komunikasi 

massa yang lebih rinci yaitu bahwa komunikasi massa merupakan produksi dan 

distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang 

berkesinambungan serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri 

(Ardianto, 2004:4).   

Jay Black dan Frederick C. (dalam Nurudin, 2013:12), mendefisinisikan 

komunikasi massa sebagai sebuah proses di mana pesan-pesan yang diproduksi 

secara massal disebarkan kepada khalayak atau massa penerima pesan. Namun, ada 

tiga point pokok dalam penjelasan ini yang tidak disebutkan dalam gagasan 

sebelumnya yaitu khalayak yang bersifat luas, anonim dan heterogen. Konteks luas 

yang dimaksud adalah berarti dalam jumlah yang lebih besar dari sekedar 

sekumpulan kelompok yang berdekatan secarak fisik, sedangkan anonim berarti 

individu yang menerima pesan cenderung tidak mengenal satu sama lain, dan 

heterogen berarti pesan dikirimkan kepada massa  dari berbagai macam kalangan 

tanpa memandang status, pekerjaan, dan lain-lain.  

Dari penjelasan para ahli terkait dengan komunikasi massa, dapat dilihat 

bahwa inti dari komunikasi massa adalah jumlah penerima pesan atau khalayak yang 

besar. Ketiga pendepat tersebut sepakat bahwa tidaklah disebut komunikasi massa 
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jika pesan yang disampaikan tidak menyeluruh dan tidak melalui media massa. Hal 

ini ada kaitannya dengan perbedaan komunikasi massa dan komunikasi publik, yaitu 

media penyampaiannya. Apabila komunikasi massa disampaikan kepada khalayak 

namun tidak melalui media massa, maka komunikasi tersebut tidak bisa dikatakan 

komunikasi massa.   

Adapun elemen-elemen komunikasi massa sesuai dengan penggambaran  

Harold Laswell mengenai komunikasi yang berbunyi, “Who Says What In Which 

Channel To Whom With What Effect?”, yang mana menurunkan elemen-elemen 

komunikasi yaitu:  

1.) Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan berupa informasi 

kepada komunikan. Komunikator bertanggungjawab untuk tersalurkannya 

pesan sehingga dapat dimengerti secara menyuluruh oleh komunikan. 

Komunikator dalam komunikasi massa adalah lembaga atau organisasi 

yang memiliki tugas untuk menyampaikan sebuah pesan secara umum.  

2.) Pesan, yaitu merupakan hal yang menjadi maksud dari terjadinya proses 

komunikasi. Pesan adalah hal yang selalu dibawa dan berusaha 

disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa pesan verbal dan non 

verbal.  

3.) Media/Channel, yaitu adalah perantara atau alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan sehingga dapat dimengerti oleh komunikan. 

Pengirim pesan akan memilih saluran-saluran yang sesuai dengan situasi, 

tujuan yang hendak dicapai, dan jumlah penerima pesan yang dihadapi.  
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Dalam komunikasi massa, media sebagai alat penyampaian pesan 

dibedakan menjadi dua yaitu media cetak seperti majalah dan koran, dan 

elektronik seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain.  

4.) Komunikan, merupakan orang yang menerima pesan dari komunikator. 

Komunikan dapat dalam komunikasi massa disebut audiens atau khalayak, 

yang mana berjumlah banyak. Orang yang menonton televisi, orang yang 

mendengarkan radio, orang yang membaca majalah adalah contoh dari 

khalayak dalam komunikasi massa.  

5.) Efek, yaitu dampak berupa perubahan yang terjadi pada audiens setelah 

menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator sebagai hasil dari 

terpaan media. Berhasil atau tidaknya sebuah komunikasi adalah dapat 

dilihat dari unsur ini.  

6.) Hambatan, yaitu elemen tambahan yang ada pada komunikasi secara 

umum. Hambatan atau gangguan adalah sebuah elemen komunikasi yang 

mengganggu proses penyampaian informasi sehingga tidak ditangkap 

dengan baik oleh komunikan dan secara otomatis mempengaruhi 

keseluruhan efek komunikasi. Hambatan dalam komunikasi massa 

meliputi dua hal yaitu hambatan saluran dan hambatan semantik. 

Hambatan saluran disebabkan oleh faktor luar, seperti contohnya sinyal. 

Sementara hambatan semantik adalah gangguan yang disebabkan oleh 

elemen dari komunikasi massa itu sendiri yang pengirim dan penerima 

pesan. Hal ini dapat meliputi perbedaan bahasa, tata kalimat yang tidak 

jelas, dan sebagainya.  
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Secara kompleks, komunikasi massa didefinisikan oleh Tankard (dalam 

Ardianto; Komala; dan Karlinah, 2004:5) sebagai sebagian seni dan sebagian ilmu. 

Ia adalah keterampilan dalam pengertian bahwa ia meliputi teknik-teknik 

fundamental tertentu yang dapat dipelajari seperti memfokuskan kamera televisi, 

mengoprasikan tape recorder atau mencatat ketika berwawancara. Ia adalah seni 

dalam pengertian bahwa ia meliputi tantangan-tantangan kreatif seperti menulis skrip 

untuk program televisi, mengembangkan tata letak yang estetis untuk iklan majalah 

atau menampilkan teras berita yang memikat bagi sebuah kisah berita. Ia adalah ilmu 

dalam pengertian bahwa ia meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana 

berlangsungnya komunikasi yang dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk 

membuat berbagai hal menjadi lebih baik.  

Sebuah teori baru dikembangkan oleh McLuhan (dalam Heffner, 2018) yang 

menyetuskan konsep “media is the message” yang menjelaskan bahwa di masa 

sekarang di mana teknologi berkembang begitu pesat, media adalah bukan lagi 

sebagai alat untuk menyampaikan pesan, tetapi merupakan pesan itu sendiri. Ia 

mengungkapkan bahwa media menanamkan dirinya dalam pesan dan menciptakan 

hubungan simbiosis di mana media mempengaruhi bagaimana pesan itu dirasakan 

atau diartikan oleh seseorang. Perkembangan teknologi menjadi suatu hal yang 

penting untuk dibicarakan ketika membahas konsep ini. Tanpa adanya perubahan 

teknologi, medium tidak akan dapat berkembang dan dengan demikian juga tidak 

dapat memberi efek pada masyarakat.   

2.1.1 Ciri-ciri Komunikasi Massa  
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Menurut Effendy (2015: 51-54), untuk suksesnya komunikasi massa, kita 

perlu mengetahui ciri-ciri komunikasi itu sendiri yang meliputi sifat-sifat unsur 

yang dicakupnya, yang terdiri sebagai berikut:  

1) Sifat Komunikator   

Karena media massa adalah lembaga atau organisasi, maka 

komunikator pada komunikasi massa, seerti wartawan, sutradara, penyiar 

radio, atau penyiar televisi adalah komunikator terlembagakan. 

Maksudnya, yaitu setiap pesan yang disampaikan oleh komunikator 

adalah hasil dari hal yang diupayakan dan difasilitasi oleh organisasi atau 

lembaga tersebut. Berita yang disusun oleh seorang wartawan di atas 

secarik kertas tidak akan sampai kepada pembaca apabila tidak 

dikerjakan oleh redaktur, juru tata letak, juru cetak, dan 

karyawankaryawan lain dalam organisasi surat kabar tersebut. Artinya, 

semua elemen dalam organisasi media bekerjasama agar sebuah pesan 

dapat tersampaikan kepada masyarakat.  

2) Sifat Pesan  

Sifat pesan melalui media massa adalah umum. Karena hal tersebut, 

maka cakupannya menjadi universal, mengenai segala hal untuk segala 

kalangan dan dari berbagai tempat di seluruh jagat. Pesanpesan tersebut 

bisa mengenai politik, ekonomi, kebudayaan, militer, kemasyarakatan 

dan sebagainya, yang terjadi di negara di seluruh dunia.   

3) Sifat Media Massa  
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Sifat media massa ialah serempak dan cepat. Keserempakan di sini 

ialah  keserempakan kontak antara komikator dengan komunikan yang 

demikian besar jumlahnya. Pada saat yang sama media massa dapat 

membuat khalayak menaruh perhatian kepada pesan yang disampaikan 

oleh komunikator. Sedangkan sifat cepat yang dimaksud adalah media 

massa sebagai jembatan mampu menyampaikan pesan kepada ribuan 

komunikan secara cepat.  

4) Sifat Komunikan  

Komunikasi massa ditujukan kepada khalayak yang jumlahnya 

relatif besar, heterogen dan anonim. Komunikan yang jumlahnya besar 

dilihat dari cakupan komunikasi massa yang memang ditujukan untuk 

khalayak yang berjumlah banyak, sehingga diperlukan sebuah media 

yang mampu menyampaikan informasi secara efisien dan menyeluruh. 

Lalu, komunikan yang bersifat heterogen yaitu penerima pesan melalui 

media massa memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lain dari 

segi umur, pendidikan, pekerjaan, pengalaman, agama, suku bangsa dan 

sebagainya. Komunikan dalam komunikasi massa juga dapat dikatakan 

sejumlah orang yang disatukan oleh suatu minat yang sama dan terbuka 

bagi pengaktifan tujuan yang sama. Sedangkan komunikan bersifat 

anonim adalah media yang menyampaikan pesan tidak mengetahui siapa 

orang yang akan diberikan pesan, dalam artian komunikan tidak memiliki 

“nama” dalam komunikasi massa.  

5) Sifat Efek  
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Efek komunikasi yang timbul pada komunikan bergantung kepada 

tujuan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dan bagaimana 

pesan itu disampaikan, juga media yang digunakan. Pada beberapa kasus, 

sebuah pesan komunikasi massa mampu merubah opini serta tingkah 

laku komunikan yang menerima pesan tersebut. Hal ini disebabkan 

banyak faktor seperti ketertarikan komunikan pada pesna tersebut, dan 

menarik tidaknya pengemasan dari pesan tersebut. Tetapi sering kali 

organisasi media memang memiliki tujuan khusus untuk menimbulkan 

efek tertentu bagi masyarakat.  

Sementara Nurudin (2013:19) menjabarkan ciri-ciri komunikasi 

massa dengan lebih sederhana yaitu sebagai berikut:  

1.) Komunikator terlembagakan, bergerak dibawah naungan  

organisasi.  

2.) Pesan bersifat umum, artinya ditujukan untuk semua orang.  

3.) Komunikan bersifat anonim dan heterogen. Komunikator tidak 

mengenal komunikan yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat.  

4.) Media massa menimbulkan keserempakan, karena jumlah sasaran 

khalayak yang tidak terbatas dan relatif banyak.  

5.) Komunikasi bersifat satu arah.  

6.) Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis untuk 

menyampaikan pesan, misalnya pemancaran untuk media  

elektronik.  
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Dalam perspektif Effendy dapat dilihat bahwa ciri-ciri komunikasi 

massa diklasifikasikan melalui unsur-unsur yang meliputinya, dengan 

kata lain setiap unsur komunikasi massa memiliki sifat tersendiri yang 

menjadikannya berbeda dengan komunikasi lainnya. Lain halnya dengan 

penjabaran Nurudin yang melihat dari perspektif umum komunikasi 

massa secara keseluruhan. Walaupun pada intinya menghasilkan 

pemikiran yang sama, ada satu hal penting yang dilupakan oleh Effendy 

yaitu mengenai proses teknikal yang dibutuhkan agar sebuah pesan dapat 

tersampaikan dengan benar dan utuh.   

2.1.2 Fungsi Komunikasi Massa  

Komunikasi massa pada dasarnya berfungsi untuk menyampaikan pesan 

atau informasi yang bersifat umum kepada khalayak luas melalui media massa 

secara cepat dan serempak. Menurut Ardianto (2004:18), fungsi media massa 

sendiri sebagai  dilihat dari perspektif umum yaitu meliputi fungsi memberi 

informasi, memberi pendidikan, memberi hiburan dan untuk mempengaruhi. 

Pendapat ini lebih melihat fungsi media massa melalui perspektif masyarakat 

sebagai komunikan, artinya fungsi tersebut dapat terlihat dan dirasakan secara 

nyata oleh masyarakat sebagai orang awam. Lain halnya dengan Harold D. 

Laswell (dalam Nurudin, 2013:64) yang cenderung mengambil posisi sebagai 

komunikator yang menyuguhkan pesan dengan tujuan tertentu yang tidak semua 

masyarakat dapat menyadarinya. Dalam hal ini komunikasi massa sebagai 

ekskutor dari fungsi-fungsi yang telah ada yaitu antara lain adalah untuk 

menjalankan fungsi pengawasan, fungsi korelasi, dan fungsi pewarisan sosial dan 

budaya.  
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Mengacu pada  dua perspektif di atas, Nurudin (2013: 66-93), menjabarkan 

fungsi komunikasi massa secara lebih terperinci yaitu sebagai berikut:  

1.) Informasi  

Fungsi komunikasi massa sebagai penyaluran informasi merupakan 

fungsi yang paling penting. Indikator yang digunakan untuk mengetahui 

fungsi informasi ini adalah berita-berita yang disajikan. Fakta-fakta dan 

kejadian riil yang terjadi dimasyarakat yang dicari wartawan di lapangan 

kemudian diolah ke dalam tulisan dan kemudian membentuk sebuah 

informasi.  

2.)  Hiburan  

Fungsi komunikasi massa sebagai hiburan menduduki posisi tertinggi 

dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Hal ini disebabkan 

masyarakat Indonesia yang masih menjadikan televisi dan media massa 

elektronik lain sebagai media hiburan.  Selain televisi, media massa cetak 

juga memiliki fungsi hiburan di dalamnya seperti cerita pendek maupun 

cerita bergambar.  

3.)  Persuasi  

Fungsi persuasif komunikasi massa tidak kalah pentingnya dengan 

fungsi informasi dan hiburan. Persuasi sendiri adalah usaha untuk 

membujuk dan mempengaruhi seseorang untuk melakukan, 

mempercayai atau tidak melakukan atau mempercayai sesuatu. Bagi 

Josep A. Devito (1997) persuasi bisa datang dari berbagai bentuk:  
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Pertama, mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai 

seseorang; Kedua, mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang; 

Ketiga, menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu; dan 

Keempat, memperkenalkan etika, atau menawarkan sistem nilai tertentu.  

4.) Transmisi Budaya  

Transmisi budaya tidak bisa dipungkiri selalu hadir dalam berbagai 

bentuk komunikasi yang berdampak pada individu. Komunikasi massa 

sebagai transmisi diklasifikasikan ke dalam dua tingkatan yaitu 

kontemporer dan historis. Di dalam tingkatan kontemporer, media massa 

memperkuat nilai yang ada di masyarakat, dengan selalu mencoba 

mengenalkan perubahan secara terus menerus. Sementara itu, secara 

historis umat manusia telah dapat melewati atau menambahkan 

pengalaman baru dari sekarang untuk membimbingnya ke masa depan.  

5.) Mendorong Kohesi Sosial  

Kohesi yang dimaksud di sini adalah penyatuan dalam artian media 

massa mendorong masyarakat untuk bersatu. Dapat dikatakan bahwa 

media massa menstimulus masyarakat untuk berpikiran bahwa bercerai-

berai bukanlah keadaan yang baik. Untuk mencapai fungsi ini media 

massa memberitakan arti pentingnya kerukunan di tengah ragam 

perbedaan yang ada di masyarakat.  

6.) Pengawasan  

Fungsi komunikasi masa sebagai pengawasan artinya merujuk pada 

pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian 
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yang ada di sekitar. Fungsi pengawasan dapat dibagi menjadi dua yatu 

warning or beware surveillance atau pengawasan peringatan dan 

instrumental surveillance atau pengawasan instrumental.  

Fungsi peringatan dapat dilihat dari pemberitaan media ketika 

memunculkan informasi yang meningkatkan kewaspadaan seperti 

informasi tentang wabah penyakit yang mulai menyebar, informasi 

tentang adanya serangan militer, dan lain-lain. Sementara itu, 

pengawasan instrumental dapat dilihat dari penyebaran informasi yang 

berguna bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti informasi 

mengenai harga sembako, dan lain-lain.   

7.) Korelasi  

Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi yang menghubungkan 

bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. Peran 

media massa sebagai penghubung antara berbagai komponen masyarakat 

menjadi hal yang berkaitan erat dengan fungsi ini. Fungsi korelasi juga 

termasuk menginterpretasikan pesan yang menyangkut lingkungan dan 

tingkah laku tertentu dalam mereaksi kejadiankejadian, misalnya tajuk 

rencana dalam surat kabar.  

8.) Pewarisan Sosial (Pendidikan)  

Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai seorang pendidik, baik 

yang menyangkut pendidikan formal maupun informal yang mencoba 

meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma dan 

etika dari satu generasi ke generasi selanjutnya.   
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9.) Melawan Kekuasaan dan Kekuatan Represif  

Di antara banyaknya fungsi komunikasi massa, fungsi ini sering kali 

dilupakan oleh masyarakat. Komunikasi massa berperan memberikan 

informasi, tetapi informasi yang diungkapkannya ternyata mempunyai 

motif-motif tertentu untuk melawan kemapanan. Memang diakui bahwa 

komunikasi massa juga bisa berperan untuk memperkuat kekuasaan, 

tetapi bisa juga sebaliknya.   

10.) Menggugat Hubungan Trikotomi  

Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak belakang antara 

tiga pihak. Dalam kajian komunikasi, hubungan trikotomi melibatkan 

pemerintah, pers dan masyarakat. Ketiga pihak ini dianggap tidak pernah 

mencapai kata sepakat karena perbedaan kepentingan masingmasing 

pihak.  

Hubungan trikotomi tersebut tidak demokratis. Di sinilah komunikasi 

massa melalui media massa memiliki tugas penting untuk mengubah 

hubungan trikotomi yang tidak adil tersebut. Media massa melalui berita-

berita yang berbobot, mengungkapkan peristiwa yang bertendensi politik 

tinggi tetapi mampu mengungkapkan, mengkritik kebobrokan 

pemerintah yang korup dan tidak adil.  

2.2 Film Sebagai Media Komunikasi Massa  

Berdasarkan pemaparan mengenai komunikasi massa, dapat ditinjau 

bagaimana film dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari komunikasi massa.  
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Secara harfiah, film (sinema) adalah cinematography yang berasal dari kata cinema 

(gerak), tho (cahaya), dan graph (tulisan, gambar, cerita). Film kemudian dapat 

diartikan seperti melukis dalam gerak. Effendy (2011: 239), mendefinisikan film 

sebagai satu hasil budaya dan sebuah alat untuk mengekspresikan kesenian. Film 

dalam hal ini sebagai media komunikasi massa yang menjadi gabungan dari berbagai 

teknologi seperti fotografi dan rekaman suara, dan berbagai kesenian yang meliputi 

seni rupa, teater serta musik. Berbeda dengan Pratista (2008: 3) yang mendefinisikan 

film sebagai sebuah media audio-visual yang menggambungkan dua unsur naratif 

dan sinematik. Naratif yang dimaksud adalah sebuah alur cerita atau tema, sementara 

sinematik adalah berhubungan dengan visual.   

Dari pengertian-pengertian film menurut para ahli, dapat dipahami bahwa 

film adalah sebuah media komunikasi massa yang mengandung unsur audio dan 

visual, yang merupakan penggabungan dari seni, kumpulan gambar dan suara yang 

mana di dalamnya terdapat sebuah cerita.  

Film bermula pada akhir abad ke-19 sebagai teknologi baru, tetapi konten dan 

fungsi yang ditawarkan masih sangat jarang. Film kemudian berubah menjadi alat 

presentasi dan distribusi dari tradisi hiburan yang lebih tua, menawarkan cerita, 

panggung, musik, drama, humor, dan trik teknis bagi konsumsi populer. Film juga 

hampir mejadi media massa yang sesungguhnya dalam artian bahwa film mampu 

menjangkau populasi dalam jumlah besar dan cepat, bahkan di wilayah pedesaan. 

Film juga dinilai sebagai alat komunikasi yang efektif karena memiliki unsur audio 

visual yang memudahkan orang untuk memahami pesan yang ingin disampaikan.   



25  

  

Sobur (2006:95) mengatakan bahwa film merupakan bayangan yang diangkat 

dari kenyatan hidup yang dialami sehari-hari yang menyebabkan selalu ada 

kecendrungan untuk mencari relevansi antara film dengan realitas kehidupan.  Hal 

ini berkaitan dengan definisi film sebagai sebuah bentuk audio dan visual dari hal-

hal yang terjadi dalam kehidupan. Inilah hal penting yang tidak disebutkan dalam 

definisi-definisi film sebelumnya, bahwa film tidak hanya dibuat berdasarkan unsur 

teknis seperti audio dan visual, atau hanya sebatas kumpulan seni yang dibalut dalam 

sebuah cerita. Selalu ada sedikit banyak unsur realita yang membuat film menjadi 

relatable dengan masyarakat sebagai penikmatnya sehingga sebagai media massa, 

film digunakan tidak hanya sebagai media yang merefleksikan realitas namun juga 

membentuk realitas dan menggambarkannya.   

Tjasmadi (2008:44) mengutarakan tiga fungsi film, yaitu:  

1. Film sebagai medium ekspresi seni peran yang berkaitan erat 

hubungannya dengan seni  

2. Film sebagai tontonan yang bersifat dengar-pandang (audio-visual) atau 

bisa dibilang sebagai hiburan  

3. Film sebagai piranti penyampaian pesan apa saja yang bersifat dengar 

pandang, oleh karenanya film berkaitan erat dengan informasi.  

Dari pemaparan fungsi film tersebut dapat dilihat keselarasan dengan definisi 

komunikasi massa yang sudah dipaparkan di atas, bahwa komunikasi bisa dilihat dari 

keterampilan, seni dan juga ilmu. Dalam UU nomor 33 tahun 2009, film sebagai 

media massa memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai penerangan, pendidikan, 
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pengembangan budaya bangsa, hiburan dan ekonomi. Film sebagai media massa 

sebagai penerangan dapat diartikan bahwa film membawa nilai-nilai keragaman 

budaya dan memperkenalkannya ke masyarakat internasional. Dalam fungsi 

pendidikan bahwa film mengandung pesan-pesan yang dapat menjadi pembelajaran 

dan sarana pendidikan bagi masyarakat. Film juga sebagai media komunikasi massa 

yang mampu mengambangkan nilai dan moral budaya melalui gambar dan dialog 

yang ada di dalam film. Dalam fungsi hiburan, film dinilai mampu menjadi sarana 

hiburan bagi masyarakat. Serta dalam ekonomi film adalah sebagai sebuah industri 

yang berdampak pada strata ekonomi dan sosial masyarakat. Tentu saja sesuai 

dengan fungsi undang-undang, fungsi film dalam hal ini lebih dititikberatkan untuk 

kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan bagi negara dalam jangka panjang.   

2.2.1  Film Sebagai Refleksi Realitas Sosial  

Pada dasarnya media terutama film merupakan pembentuk definisi 

realitas sosial. Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen 

sosial, sehingga memiliki potensi untuk mempengaruhi dan membentuk suatu 

pandangan di masyarakat dengan muatan pesan di dalamnya. Hal ini didasari 

pada pemikiran bahwa film merupakan potret realitas masyarakat. Film selalu 

berusaha merekam realitas yang tumbuh dan berkembang di masyarat, lalu 

membentuk dan memproyeksikannya ke atas layar berdasarkan kode-kode, 

konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. 

(Sobur, 2006:126-127).  

Film dengan segala unsur di dalamnya termasuk bantuan peralatan dan 

tenik sinematiknya, dianggap sebagai medium sempurna untuk menampilkan 
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sebuah realitas kehidupan masyarakat. Secara sederhana, Rudolf Anheim (1997: 

8) menganalogikan film seperti lukisan yang merupakan hasil dari apa yang 

dilihat oleh pelukisnya. Menurutnya alur terciptanya sebuah lukisan kurang lebih 

sama seperti film, yaitu dari objek yang tertangkap melalui mata dan sistem 

seniman atau pelukis, hingga bagaimana mereka mengayunkan kuas di atas 

kanvas untuk memvisualisasikan objek tersebut. Begitu pula dengan film, objek 

yang merupakan perumpamaan dari sebuah realitas masyarakat, lalu dicermati 

oleh kacamata seorang seniman atau sutradara, hingga kemudian 

divisualisasikan dengan bantuan peralatan dan teknik sinematik ke dalam bentuk 

film.  

Berbeda dengan pandangan Carlos Carmona (2006) yang justru 

mendapatkan fakta tentang hubungan antara realita dan film dengan cara 

membandingkannya dengan jenis-jenis seni lain yang cenderung bersifat dua 

dimensi. Ia memandang film sebagai sebuah “seni realistik” yang paling dalam, 

karena dengan segala aspek teknis yang mendukungnya, film mampu 

merepresentasikan sebuah realita. Namun kelemahan dari pandangan ini adalah 

bahwa kesimpulan yang didapat adalah hanya berdasarkan dari aspek teknis dan 

sinematografi, bukan dari makna dan pesan yang terkandung di dalamnya.  

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa film layaknya 

sebuah seni pada umumnya, merupakan sebuah bentuk nyata yang lahir dari cara 

pandang pembuatnya dalam menanggapi isu-isu maupun peristiwa yang ada 

disekelilingnya. Hal ini menyiratkan bahwa realita yang diekspresikan melalui 

film bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan adalah hasil dari 
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kelihaian pembuat film dalam mengkonstruksikannya, termasuk aspek teknis 

seperti sinematografi, sehingga menjadi sebuah rangkaian pesan yang utuh.   

Film selalu mempengaruhi dan secara tidak langsung membentuk 

masyarakat berdasarkan muatan pesan yang disampaikan (Sobur, 2006:128). Hal 

ini disebabkan karena film adalah merupakan potret dari masyarakat itu sendiri, 

sehingga akan menjadi mudah ketika hal-hal yang ada di dalam film adalah apa 

yang ada dan terjadi di sekitar masyarakat. Artinya masyarakat akan memiliki 

‘kontak batin’ dengan sebuah film yang dirasa sesuai dengan yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-sehari. Dengan kata lain, film mencoba menyampaikan sebuah 

pesan kepada masyarakat dengan menggunakan realitas masyarakat itu sendiri. 

Seperti yang dikemukakan oleh Irawanto yang dikutip oleh Sobur, bahwa film 

akan selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, lalu 

kemudian memproyeksikannya ke atas layar.  

2.2.2   Film Sebagai Alat Propaganda  

Propaganda adalah salah satu bentuk komunikasi massa yang sering 

kali digunakan oleh individu atau kelompok untuk menyebarkan dan 

menanamkan sebuah opini dan doktrin untuk kepentingan tertentu. Sebuah 

encyclopedia International menyebutkan bahwa propaganda adalah suatu jenis 

komunikasi yang berusaha mempengaruhi pandangan dan reaksi, tanpa 

mengindahkan tentang nilai benar atau tidak benarnya pesan yang disampaikan. 

Senada dengan Qualter yang menjabarkan propaganda sebagai sebuah usaha 

yang dilakukan beberapa individu atau kelompok dengan sadar dan sengaja 

untuk membentuk, mengawasi atau mengubah sikap dan perspektif dari 
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kelompok-kelompok lain agar sesuai dengan keinginan sang propagandis 

dengan menggunakan media komunikasi. Lalu Barnays juga turut memberikan 

definisi yang kurang lebih sama, namun lebih menekankan pada point di mana 

usaha mempengaruhi tersebut dilakukan secara terus menerus dan konsisten 

(Nurudin, 2001:10).  Dari definisi propaganda di atas, dapat ditarik benang 

merah yang menjadi inti dari propaganda itu sendiri yaitu usaha mempengaruhi, 

mengandung sebuah pemikiran ide dan gagasan, memili tujuan tertentu, 

dilakukan secara sadar, tidak memperdulikan benar dan salah, dan bersifat 

kontinyu.   

Menurut Ellul (dalam Nurudin, 2001:39) terdapat dua macam 

propaganda yaitu propaganda vertikal dan propaganda horizontal. Propaganda 

vertikal adalah sebuah upaya komunikasi yang dilakukan oleh satu pihak tertentu 

yang ditujukan kepada orang banyak dengan menggunakan media massa untuk 

menyebarkan pesannya. Sementara propaganda horizontal adalah propaganda 

yang dilakukan oleh pemimpin organisasi atau kelompok secara langsung, tanpa 

adanya media massa. Dalam pembahasan penelitian tentu lebih mengerucut 

kepada propaganda vertikal dengan menggunakan media massa  

yaitu film.  

Dapat dilihat bahwa media massa adalah salah satu jembatan untuk 

menyampaikan sebuah pesan propaganda. Film menjadi salah satu media 

komunikasi massa yang dianggap berpeluang sangat besar untuk menggiring 

opini publik. Umberte Eco (dalam Sobur, 2006:87) berpendapat bahwa makna 

yang dibawa oleh sebuah film adalah bukan merupakan apa yang sebenarnya 



30  

  

terjadi. Persepsi dan pandangan tentang sebuah realitas, dibentuk ulang oleh 

kata-kata dan tanda-tanda yang ada pada pesan audio dan visual. Paul Watson 

menambahkan bahwa konsep kebenaran yang dianut oleh media massa bukanlah 

yang sebenarnya terjadi, tetapi sesuatu yang dianggap masyarakat sebagai 

sebuah kebenaran. Isi media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi dari realitas 

yang ada, yang dibangun melalui tanda dan bahasa.  

Pada saat perang dunia pertama, orang-orang British menemukan fakta 

mengenai kekuatan film untuk membentuk opini publik.  Pada tahun 1920-an, 

Soviet juga melakukan penemuan serupa. Propogandis Nazi, Hans Traub pada 

1932 menulis sebuah esai yang berjudul “The Film as a Political Instrument” 

yang mana di dalamnya beliau berpendapat bahwa: “Tidak dapat diragukan lagi 

bahwa film adalah alat propaganda yang dahsyat ... Ia menuntut perhatian penuh, 

ia berisi serangkaian kejutan terkait perubahan waktu, ruang, dan tindakan; ia 

mempunyai kekayaan tak terpermanai buat memicu emosiemosi tertentu.” Hal 

inilah yang membuat Hitler melalui Menteri Penerangan Joseph Goebbels, 

mengambil alih industri perfilman dan memanfaatkannya untuk memanipulasi 

rakyat Jerman. Mereka mulai membuat film-film yang menunjukkan kekuatan 

dan kejayaan Jerman pada saat itu dan menciptakan paradigma masyarakat yang 

sesuai dengan kepercayaan Nazi. Di Indonesia sendiri, film sudah mulai 

dijadikan sebuah alat untuk menggiring opini masyarakat sejak zaman 

kolonialisme Belanda. Pada zaman Orde Baru muncul beberapa film propaganda 

di bioskop tanah air salah satunya adalah film “Pemberontakan G30S/PKI” yang 

bertujuan untuk mempertahankan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
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1945 dalam masyarakat. Selain itu untuk mempertahankan kekuasaan dari 

adanya peluang paham komunis kembali menguasai masyarakat Indonesia.   

2.2.3  Unsur Pembentuk Film  

Pada dasarnya sebuah film memang dibentuk dari unsur audio dan visual. 

Secara teori unsur pembentuk film dibedakan menjadi dua, yaitu unsur naratif 

dan unsur sinematik. Kedua unsur tersebut saling berkesinambungan untuk 

membentuk sebuah film. Unsur naratif adalah suatu rangkaian cerita yang 

berhubungan satu sama lain yang membentuk suatu hubungan sebab-akibat yang 

terjadi dalam satu ruang dan waktu (Pratista, 2008:33). Unsur naratif 

berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Setiap cerita film tentu 

memiliki elemen pendukung seperti tokoh, konflik, lokasi, dan waktu. Semua 

elemen itulah yang terikat dan berhubungan satu sama lain sehingga membentuk 

sebuah kesatuan naratif yang utuh. Selain itu, unsur naratif juga berguna untuk 

menuntun alur dari sebuah cerita sehingga mencapai tujuan yang dimaksud 

pembuat film.   

Unsur naratif memiliki lima elemen pokok, yaitu:   

1) Ruang  

Ruang adalah tempat di mana para pelaku cerita bergerak dan 

berkreatifitas. Film cerita pada umumnya mengambil latar atau lokasi 

yang nyata. Biasanya dalam awal adegan terdapat teks yang menjelaskan 

di mana lokasi adegan tersebut.  

2) Waktu  
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Ada beberapa aspek waktu yang berhubungan dengan naratif sebuah 

film, yaitu urutan waktu, durasi waktu, dan frekuensi. Urutan waktu 

adalah pola berjalannya waktu cerita pada sebuah film. Durasi waktu 

merupakan rentang waktu yang dimiliki oleh sebuah film untuk 

menampilkan sebuah cerita secara keseluruhan. Sementara frekuensi 

adalah munculnya kembali suatu adegan yang sama tetapi pada durasi 

yang berbeda.   

3) Pelaku cerita  

Pelaku dalam cerita terdiri dari karakter utama dan karakter 

pendukung. Karakter utama adalah pelaku utama dalam cerita yang 

menjadi inti dari naratif yang dibuat sejak awal hingga akhir cerita. 

Sementara karakter pendukung adalah sebagai pemicu timbulnya 

konflik dalam sebuah cerita. Pelaku dalam cerita dapat bersifat 

protagonis maupun antagonis.  

4) Konflik  

Konflik atau permasalahan merupakan penghalang yang dihadapi 

karakter utama untuk mencapai tujuannya. Konflik dalam cerita 

biasanya disebabkan oleh karakter pendukung, yang memiliki tujuan 

yang bertolak belakang dengan karakter utama.   

5) Tujuan  
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Tujuan merupakan harapan atau cita-cita yang dimiliki oleh pelaku 

utama. Tujuan dapat bersifat fisik (materi) dan non-fisik (nonmateri). 

Tujuan fisik merupakan tujuan yang bersifat nyata, sedangkan tujuan 

non-fisik merupakan tujuan yang sifatnya abstrak.  

Sedangkan unsur sinematik merupakan cara untuk mengolah 

unsur naratif tersebut atau dapat pula disebut sebagai aspek-aspek 

teknis dalam produksi film. Terdapat beberapa unsur sinematik yang 

saling berinteraksi dan berkesinambungan untuk membentuk suatu 

sinematika yang utuh, yaitu:  

1.) Miss-en-scene  

Miss-en-scene adalah segala hal yang terletak di depan kamera 

yang akan diambil gambarnya dalam sebuah produksi film.  

Miss-en-scene terdiri dari empat aspek utama, yaitu:  

a.) Setting (latar)  

Setting adalah seluruh latar bersama segala propertinya. 

Setting yang digunakan dalam sebuah film umumnya dibuat 

senyata mungkin sesuai dengan konteks ceritanya. Setting 

yang sempurna pada prinsipnya adalah setting yang otentik. 

Fungsi utama setting adalah untuk menunjukkan ruang dan 

waktu untuk memberikan informasi yang kuat sehingga 

menunjang cerita pada film. Selain itu, setting juga berfungsi 

untuk penunjuk status sosial, penunjuk motif tertentu dan 

pendukung aktif adegan.  
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b.) Kostum dan tata rias wajah  

Kostum dan tata rias wajah merupakan salah satu hal yang 

paling penting untuk diperhatikan dalam sebuah film. 

Kostum adalah segala hal yang dikenakan oleh pemain 

sekaligus dengan aksesorisnya. Kostum dan tata rias 

digunakan untuk memperkuat identitas dari karakter dalam 

cerita sehingga sesuai dengan konteks naratifnya.   

2.) Editing  

Editing merupakan tahap pasca produksi dari pembuatan sebuah 

film. Setelah proses shooting atau pengambilan gambar, 

kumpulan rekaman tersebut kemudian dipilah dan diolah 

sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan cerita film yang 

utuh. Berdasarkan aspek temporal, editing dibedakan menjadi 

dua yaitu editing kontinu dan editing diskontinu. Editing kontinu 

adalah perpindahan gambar secara langsung tanpa ada lompatan 

waktu. Sebaliknya editing diskontinu adalah perpindahan gambar 

dengan adanya lompatan waktu.   

3.) Suara  

Fungsi suara secara umum adalah menjaga keselarasan gambar 

dengan informasi melalui dialog dan narasi. Selain suara asli dari 

pemeran, ada pula suara tambahan yang dapat berupa efek dan 

backsound atau suara latar.  Efek suara adalah semua suara yang 

dihasilkan oleh objek yang ada di dalam maupun di luar cerita 
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film. Semua suara tambahan selain suara dialog, lagu serta 

instrumen musik adalah efek suara. Efek suara sendiri berfungsi 

sebagai pengisi suara latar, yang mana akan membuat film 

menjadi semakin hidup. Efek suara akan membuat penonton 

seakan-akan mendengar suara pada lokasi yang sebenarnya.  

4.)  Sinematografi  

Sinematografi pada umumnya adalah teknik menangkap 

gambar sekaligus mengolah dan menggabungkannya menjadi 

rangkaian gambar yang utuh yang memiliki kemampuan untuk 

menyampaikan sebuah cerita. Dalam film sendiri, sinematografi 

lebih menekankan mengenai bagaimana penanganan pada 

kamera untuk mengambil gambar sehingga menunjang visual dari 

sebuah film. Sinematografi bisa juga digunakan untuk 

mendramatisir sebuah film sehingga mampu mempengaruhi 

emosi penonton.   

2.2.4  Karakteristik Film  

 Film merupakan salah satu media komunikasi massa yang dapat 

dikatakan lengkap karena mengandung dua unsur penting yaitu audio dan 

visual yang dikemas secara menarik dalam bentuk cerita utuh sehingga dapat 

diterima dengan baik dan mudah oleh khalayak. Selain mengandung unsur 

audio dan visual, tentunya film memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

media komunikasi massa lain. Ardianto (2004: 34) menjelaskan beberapa 

karakteristik film, yaitu:   
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1.)  Layar yang luas  

Maksudnya adalah film memberikan keleluasaan pada 

penonton untuk menikmati scene atau adegan-adegan yang disajikan 

melalui layar. Hal ini karena film pada umumnya ditayangkan di 

bioskop dengan layar yang besar, berbeda dengan televisi yang 

dimensi layarnya cenderung kecil.  

2.)   Pengambilan gambar atau shot  

Film identik dengan unsur visual yang diambil sebagaimana 

mungkin sehingga menyamai realitas peristiwa dalam kehidupan 

sehari-sehari. Selain itu pengambilan gambar pada film juga dapat 

menampilkan unsur artistik.  

3.)  Konsentrasi Penuh  

Film dengan unsur audio dan visualnya memiliki ketertarikan 

yang dengan sendirinya membuat penonton berkonsentrasi penuh 

dan larut ke dalamnya. Penayangan filmpun dilakukan di dalam 

bioskop yang diatur sedemikian rupa agar penonton dapat fokus 

pada alur cerita film, tanpa ada gangguan dari luar.  

4.) Identifikasi Psikologis  

Identifikasi psikologi bersumber dari disiplin ilmu jiwa sosial 

yang dalam konteks film merupakan sebuah kondisi di mana 

penonton secara tidak sadar menyamakan atau mengidentifikasi 

pribadinya dengan peran-peran dan peristiwa yang dialami tokoh 

dalam film. Artinya secara tidak sadar film mampu memainkan 
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emosi penontonnya sehingga mampu memaknai dan mencerna 

sebuah film.  

2.2.5  Jenis-jenis Film  

Film secara garis besar diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu 

film non fiksi, film fiksi dan film eksperimental.  

1.)  Film Non Fiksi  

Pada mulanya terdapat dua macam film non fiksi yaitu film 

dokumenter dan film faktual. Film dokumenter adalah sebuah film 

yang umumnya menampilankan rekaman sebuah peristiwa atau 

suatu kondisi yang sungguh-sungguh terjadi atau otentik. Akan 

tetapi seiring dengan perkembangan zaman, film dokumenter saat ini 

mengandung beberapa unsur yang mengandung sebuah reduksi 

realita dengan tujuan untuk meningkatkan estetika dari film agar 

terlihat lebih menarik. Film dokumenter juga mengandung sebuah 

obyektifitas yang tergantung kepada opini dan perspektif dari 

pembuatnya. Sementara film faktual adalah film yang umumnya  

menampilakan fakta-dakta atau rekaman peristiwa seperti berita dan 

film dokumentasi.  

2.)  Film Fiksi  

Film fiksi berbeda dengan film non-fiksi yang berasal dari apa 

yang benar-benar terjadi. Film fiksi terikat dengan plot dan cerita 

yang disajikan yang mana di luar kejadian nyata dan merupakan hasil 

dari imajinasi penulis naskahnya. Dalam film fiksi juga terdapat 
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pemain yang diarahkan untuk memerankan seorang tokoh sesuai 

dengan cerita yang sudah dirancang sejak awal.   

Film fiksi memiliki struktur cerita yang mengandang hukum 

sebab akibat atau disebut hukum kausalitas. Dalam film fiksi terdapat 

karakter yang terdiri dari protagonis dan antagonis, masalah atau 

konflik, serta penutup atau sering disebut anti klimaks.  

Pada umumnya film fiksi merupakan cerita yang diangkat dari 

hasil imajinasi penulis naskah, namun film fiksi juga dapat berupa 

kisah nyata yang diproyeksikan ulang melalui sebuah cerita film. 

Walaupun begitu, film tersebut tetap mengandung unsur tambahan 

yang merupakan pengembangan dari sebuah cerita nyata, seperti 

tambahan adegan atau perubahan alur cerita.  

3.) Film eksperimental  

Film eksperimental tidak memiliki plot namun tetap memiliki 

struktur. Dalam film eksperimental, unsur yang ada sangat 

dipengaruhi oleh subjektifitas dan cara pandang pembuatnya seperti 

gagasan, ide, emosi serta pengalaman batinnya. Dalam film 

eksperimental terdapat simbol-simbol personal yang diciptakan 

sendiri oleh pembuatnya sehingga sering kali sulit dipahami oleh 

khalayak. Pada umumnya film jenis ini tidak menceritakan apapun 

dan mengandung idealisme pembuat.  



39  

  

2.3 Representasi  

Secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), representasi 

diartikan sebagai perbuatan yang mewakili, apapun keadaan yang mewakili dapat 

disebut representasi. Representasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

melibatkan suatu keadaan yang dapat mewakili simbol, gambar, dan semua hal yang 

berkaitan dengan yang memiliki makna.   

Lain halnya dengan Stuart Hall (1997:15), yang menekankan pada 

penggunaan bahasa untuk menyampaikan atau mewakili sebuah makna sebagai 

konsep umum dari representasi. Representasi adalah sebuah proses penting di mana 

makna diproduksi dan disampaikan ke orang lain dengan melalui  penggunaan 

bahasa, tanda-tanda, atau gambar yang dapat mewakili suatu objek atau peristiwa. 

Berbeda dengan definisi secara harfiah, Hall menambahkan pada intinya representasi 

adalah hubungan antara konsep dan bahasa yang memungkinkan kita untuk 

menggambarkan kebenaran dari sebuah objek atau manusia, atau justru 

menggambarkan peristiwa fiksi.   

Representasi sendiri dapat dikatakan memiliki sebuah sistem yang terdiri dari 

dua proses penting yang saling berhubungan, yaitu representasi mental dan 

representasi bahasa. Representasi mental atau dapat disebut konsep merupakan 

konsep mengenai sesuatu yang ada di kepala kita masing-masing. Bentuknya masih 

bersifat imaginary atau tidak nyata yang hanya tergambarkan secara abstrak dan tidak 

terstruktur. Sementara representasi bahasa merupakan tindakan lanjutan dari peta 

konseptual yang diciptakan melalui pemikiran seseorang. Pemikiran abstrak 

sebelumnya dituangkan ke dalam bahasa, tulisan maupun lisan, disampaikan dalam 

bentuk runtun atau terstruktur dengan baik. Tetapi bahasa memiliki kode yang 
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merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Kode juga merupakan bagian dari budaya 

yang kita pelajari secara tidak sadar. Proses inilah yang kemudian melahirkan 

penggambaran makna melalui tanda, simbol ataupun gambar.  Kedua proses inilah 

yang menjadi tolak ukur utama dari adanya representasi (Stuart Hall, 1997:17).  

Secara lebih jelas, Danesi (2010:20) mendefinisikan representasi sebagai 

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

menggambarkan, memotret, atau memproduksi sesuatu yang dapat dilihat, 

diimajinasikan ataupun dirasakan dalam sebuah bentuk fisik. Pemikiran Danesi 

mengacu pada Charles Pierce yang menganalogikan X sebagai representamen atau 

secara harfiah adalah “yang merepresentasikan”, dan Y sebagai objek representasi. 

Sehingga dapat diistalahkan bahwa representasi adalah proses bagaimana 

menemukan sebuah konsep X=Y. Dari kedua konsep representasi menurut Hall dan 

Danesi, dapat dilihat bahwa keduanya melihat dari perspektif berbeda; Hall lebih 

menitikberatkan pada penggunaan bahasa sebagai “objek” untuk dikaji, sementara 

Danesi lebih mengacu pada proses yang berlangsung.    

Hall menyampaikan terdapat tiga pendekatan untuk menghubungkan makna 

melalui bahasa dalam representasi, yaitu reflektif, intensional dan konstruktif. 

Pendekatan reflektif menyatakan bahwa produksi makna terletak pada objek, 

gagasan, ataupun kejadian dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini dapat juga 

dianalogikan sebagai cermin. Maksudnya adalah sebuah cermin yang dapat 

memantulkan atau merefleksikan makna dari peristiwa sebenarnya yang sudah 

terjadi di dunia. Namun, hal yang harus digaris bawahi dari teori ini adalah 

orangorang yang bersangkutan harus memiliki pemaknaan yang sama mengenai 
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suatu hal. Semua pihak harus mengetahui objek yang dimaksud, walaupun bahasa 

yang digunakan berbeda, sehingga tidak menimbulkan adanya multi-perception 

tentang apa yang sebenarnya terjadi.  

Senada dengan Danesi, bahwa makna yang ditangkap oleh setiap poin 

dibangun dalam setiap representamen bukan hanya oleh pembuatnya, melainkan juga 

oleh konsep pra-adat tertentu yang bersifat relatif terhadap budaya tempat 

representamen dibuat (Danesi, 2010:20-21). Contohnya adalah konsep “sexy” yang 

dapat direpresentasikan dalam bentuk fisik tertentu. Misalnya saja di dalam budaya 

kita Indonesia, bentuk representasi sexy bisa digambarkan dengan foto yang 

memperlihatkan bagian tubuh tertentu, atau film erotis yang menonjolkan lekuk 

tubuh. Lain halnya dengan representasi sexy di Amerika, India, maupun negaranegara 

lainnya yang memiliki ciri khas adat dan budaya tersendiri. Selain itu, gaya hidup 

dari masing-masing wilayah juga membentuk makna representasi yang berbeda. 

Amerika yang kebarat-baratan tentu menganggap hal tersebut adalah hal yang lumrah 

karena mereka sudah terbiasa dengan hal tersebut   

Pendekatan kedua menurut Hall adalah pendekatan intensional. Pendekatan 

ini memperdebatkan hal yang berlawanan dengan pendekatan yang pertama. Dalam 

pendekatan intensional menegaskan pada keunikan pada bahasa yang hanya dimiliki 

oleh orang-orang tertentu, yang umumnya bersifat pribadi atau hanya dianut oleh 

kelompok-kelompok tertentu. Maksudnya, bahasa yang disampaikan di sini adalah 

sesuai dengan cara pandang dan pemikiran sang pembicara, sehingga terkadang tidak 

semua orang dapat memahaminya. Namun hal ini harus selalu mengacu pada aturan, 

kode, dan kesepakatan yang ada dalam suatu kelompok atau penganut budaya. 
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Pendekatan intensional tidak merefleksikan, tetapi berdiri di atas pemaknaannya 

sendiri. Kata-kata diartikan sebagai pemilik atas apa yang dimaksudkan.  

Pendekatan ketiga adalah pendekatan konstruksionis. Pada pendekatan ini 

menjelaskan bahwa makna dikonstruksikan dengan menggunakan sistem  

representasi yang meliputi konsep dan tanda melalui bahasa yang kita pakai. Dalam 

konstruksionis tidak melihat hal-hal yang sebenarnya terjadi, tetapi lebih 

menekankan pada fungsi simbolik di mana tanda dan bahasa beroprasi. Konstruksi 

dibangun melalui aktor-aktor sosial yang menggunakan sistem konsep kultur bahasa 

dan dikombinasikan dengan sistem representasi yang lain (Hall, 1997:25)  

 

2.4 Pluralisme   

Pluralisme secara konseptual mengacu pada suatu kondisi di mana banyak 

budaya hidup berdampingan dalam masyarakat dan mempertahankan perbedaan 

budaya mereka. Pluralisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai sebuah keadaan masyarakat yang majemuk, yang mana memiliki berbagai 

kebudayaan yang berbeda dalam suatu ruang lingkup kehidupan. Lebih dari itu, 

Malik Thoha (2005: 12) memaknai pluralisme sebagai koeksitensi berbagai 

kelompok atau keyakinan di satu waktu dengan tetap terpeliharanya 

perbedaanperbedaan dan karakteristik masing-masing. Berbeda dengan Kautsar 

(dalam Naim, 2015:7) yang lebih mengartikan pluralisme bukan hanya sebagai 

sebuah perbedaan di dalam kelompok masyarakat, tetapi sebagai suatu paham atau 

sikap saling mengakui sekaligus menghargai, menghormati, dan memelihara, bahkan 

mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak atau banyak. 
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Pandangan ini cenderung menekankan pluralisme pada sikap toleransi, yang mana 

tidak disebutkan pada pendapat-pendapat sebelumnya.  

Sikap toleransi sebagai manifestasi dari sikap pluralisme tentunya meliputi 

banyak hal. Pluralisme mengakui eksistensi dari keragaman kelompok yang meliputi 

ras, suku, aliran, kepentingan politik yang dianut, sampai agama. Keberagaman 

tersebut memiliki peluang besar untuk menimbulkan gejolak sosial di masyarakat, 

maka dari itu munculah paham pluralis sebagai pencegah terjadinya konflik di 

masyarakat.  

Dalam pluralisme terdapat sebuah konsep utama yaitu menerima adanya 

perbedaan atau kemajemukan. Hal yang harus dipahami adalah menerima adanya 

kemajemukan bukan berarti menggabungkan semua perbedaan menjadi satu 

sehingga salah satu budaya menjadi lebur atau hilang sama sekali. Misalnya dalam 

hal agama, pluralis hanya perlu menerima dan menghormati adanya agama yang 

berbeda tanpa harus meninggalkan ajaran agamanya sendiri dan mengikuti agama 

tersebut, justru kekhasannya harus dipertahankan.   

Contoh dalam kehidupan nyata dapat dilihat dari berbagai hal. Misalnya  

beberapa kota di Amerika Serikat yang memiliki daerah yang disebut sebagai Little 

Italy atau Chinatown, di mana orang-orang dari negara-negara itu mempertahankan 

tradisi budaya mereka; suku asli Amerika memiliki pemerintah, agama, sekolah, dan 

komunitas yang terpisah di mana mereka mempraktekkan dan menghayati tradisi dan 

sejarah mereka. Sama halnya di India, Hindu dan orang-orang yang berbahasa Hindi 

adalah mayoritas, tetapi orang-orang dari latar belakang lain, agama, dan bahasa juga 
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tinggal di sana. Begitu pula di Indonesia adalah yang merupakan masyarakat 

majemuk, di mana orang-orang dari latar belakang yang berbeda (agama, kasta, 

budaya, bahasa, etnis) hidup berdampingan. Beberapa contoh ini menyiratkan bahwa 

saat ini masyarakat telah bersifat plural dalam arti tertentu, yang berarti bahwa 

pluralisme adalah proses yang tidak dapat dihindari.   

Kemajemukan yang ada tidak lepas dari hadirnya konflik di antaranya 

mengenai hukum dan agama. Salah satu contoh konflik hukum yang nyata dan juga 

berulang kali dibicarakan adalah konflik hukum adat dan hukum negara. Salah satu 

contohnya dapat dilihat dari adanya UU Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999) yang 

mengakui keberadaan hutan adat, akan tetapi UU tersebut menempatkan hutan adat 

sebagai bagian dari hutan negara. Konflik sistem hukum tersebut tidak jarang berujung 

pada konflik horizontal maupun vertikal dan menggambarkan bahwa sesungguhnya 

terdapat celah atau kesenjangan antara pembentuk hukum (institusi negara) dengan 

pengemban hukum (masyarakat). Lalu munculah pluralisme hukum yang hadir sebagai 

kritikan kepada sistem sentralisme dalam penerapan hukum terhadap rakyat. Wujud dari 

hal tersebut dapat dilihat dalam UU Agraria yang secara jelas menyebutkan pengakuan 

terhadap hak masyarakat hukum adat dan tanah ulayat.  

Terdapat tiga pandangan dalam memahami pluralisme hukum. Pertama, 

pluralisme hukum menerangkan hubungan berbagai sistem hukum yang diterapkan 

kepada masyarakat. Kedua, pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada 

dalam suatu bidang sosial. Ketiga, menjelaskan hubungan, adaptasi dan kompetisi antar 

sistem hukum.   

2.4.1 Teori Pluralisme dalam Konteks Agama  
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Pluralisme agama pada hakikatnya adalah keadaan di mana adanya 

toleransi beragama antar masyarakat yang hidup di dalam satu tempat. 

Menurut Ngainun Naim (2015:1) untuk membangun pemahaman yang lebih 

dalam dan utuh mengenai pluralisme agama, maka penting adanya untuk 

memahami terlebih dahulu tentang pengertian agama itu sendiri. Walaupun 

kata agama sendiri telah lekat dengan kehidupan manusia, tidak mudah untuk 

merumuskan sebuah pengertian agama yang dapat diterima secara luas oleh 

semua masyarakat. Agama sering kali didefinisikan sesuai dengan 

subjektifitas manusia terhadap agama yang dianutnya, yang tentu saja 

memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda.  

Untuk mendefinisikan agama, setidaknya bisa menggunakan tiga 

pendekatan, yakni dari segi fungsi, institusi dan substansi. Dari segi fungsi 

sosialnya, agama diartikan sebagai suatu sistem kehidupan yang mengikat 

manusia dalam satuan-satuan atau kelompok-kelompok sosial. Dari segi 

institusi, agama merupakan sebuah pandangan hidup yang terlembaga yang 

mudah dibedakan dari yang lain yang sejenis. Contohnya secara alami sangat 

mudah membedakan antara agama Budha dan Islam dengan melihat dari 

ritual dan sistem kemsyarakatan dalam ajaran keduanya. Kemudian dari segi 

subtansi, agama dinilai sebagai sesuatu yang sakral jika dilihat dari fenomena 

dan sejarahnya (Naim, 2015:13-14).  

Berdasarkan  rumusan  yang  disusunnya,  Thoha  (2015:14)  

mendifinisikan agama sebagai sesuatu hal yang memiliki cakupan yang luas 

yang mana terdiri dari semua jenis agama, kepercayaan, sekte ataupun 
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berbagai jenis ideologi modern seperti komunisme, humanisme, sekularisme, 

nasionalisme dan lainnya. Ia menambahkan, jika disandingkan dengan 

“pluralisme”, berdasarkan pemahaman di atas maka pluralisme agama dapat 

diartikan sebagai kondisi di mana masyarakat hidup bersama antaragama 

yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-

ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama.   

Adapun sebab-sebab timbulnya teori pluralisme agama menurut Thoha 

diklasifikasian menjadi dua faktor utama yaitu faktor internal (ideologis) dan 

faktor eksternal (sosio-politis dan ilmiah).  

1.) Faktor internal (ideologis)  

Keyakinan seseorang yang dinilainya mutlak dan absolut 

bahwa apa yang diimaninya adalah hal yang paling benar 

merupakan sebuah sifat lazim seorang manusia. Keyakinan ini 

berlaku dalam hal aqidah, mazhab dan ideologi. Paham mengenaik 

absolutisme agama ini hampir tak ada yang menentang hingga 

datangnya era modern pada abad ke 20 di mana faham relativitas 

agama mulai dikenal dan menyebar secara luas di kalangan para 

pemikir dan intelektual. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya 

paham pluralisme, khususnya dalam konteks agama.  

2.) Faktor eksternal   

Secara umum terdapat dua faktor eksternal yang berperan 

untuk memunculkan adalan pluralisme agama yaitu faktor 

sosiopolitis dan faktor ilmiah. Faktor sosio-politis mendorong 
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berkembangnya wacana demokrasi dan nasionalisme yang telah 

berperan penting dalam melahirkan sistem negara-bangsa, hingga 

munculah sebuah istilah yang dinamakan “globalisasi”. Faktor ini 

berhubungan dengan munculnya pemikiran liberalisme yang 

menyuarakan kebebasan, toleransi, kesamaan dan pluralisme itu 

sendiri. Liberalisme yang merupakan cikal bakal munculnya 

pluralisme ini kemudian menjadi ikon setiap pergerakan 

sosiopolitis dalam menentang segala bentuk kezaliman dan 

kesewenang-wenangan, sehingga melahirkan sebuah istilah yang 

disebut “demokrasi”.   

Faktor ilmiah juga tak kalah berpengaruh terhadap lahirnya 

pluralisme agama. Faktor ilmiah dalam hal ini difokuskan pada 

maraknya gerakan pengkajian ilmiah modern terhadap 

agamaagama yang ada di dunia, atau yang sering disebut 

Perbandingan Agama. Diantara penemuan penting yang telah 

dicapai dengan berbagai trennya (secara historis, fenomenologis, 

sosiologis, psikologis dan filosofis), adalah bahwa agama-agama 

di dunia hanyalah merupakan ekspresi atau manifestasi yang 

beragam dari suatu hakikat metafisik yang abosolut dan tunggal. 

Dengan kata lain semua agama adalah dinilai sama.  

2.4.2 Karakteristik Pluralisme Agama  

Diana L. Eck, direktur The Pruralism Project di Universitas Harvard,  
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Amerika Serikat dalam penjelasan resminya yang berjudul “What is 

Pluralism?” menyuguhkan empat karakteristik utama dalam paham  

pluralisme agama, yaitu:  

1.)  Pertama, pluralisme bukan hanya tentang keberagaman itu sendiri, 

melainkan merupakan tentang hubungan yang aktif dengan 

keberagaman. Maksudnya, pluralisme agama menekankan pada 

interaksi antar masyarakat dengan agama yang berbeda-beda, bukan 

hanya sekedar mengakui tentang perbedaan agama itu. Saat ini, 

keberagaman adalah sebuah anugerah (dari Yang Maha Kuasa), 

berbeda halnya dengan pluralisme yang merupakan sebuah hal yang 

hanya bisa didapatkan dengan usaha; ketika masyarakat mau 

mengusahakannya. Keberagaman tanpa adanya sebuah hubungan 

komunikasi akan menimbulkan munculnya ketegangan antar 

masyarakat, karena tanpa adanya hubungan komunikasi mereka 

tidak akan dapat mengetahui keadaan satu sama lain.  

2.)  Kedua, pluralisme bukan hanya tentang toleransi, melainkan 

tentang bagaimana seseorang berusaha memahami berbagai macam 

perbedaan itu sendiri. Toleransi memang adalah suatu hal yang 

sangat dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat, tapi bukan berarti 

seluruh agama seperti Muslim, Kristen, Hindu bahkan penganut 

paham sekuler (atheist) harus mengetahui segalanya bahkan sampai 

mempercayai agama satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa 

toleransi adalah hal yang terlalu dasar untuk menangani dunia 
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dengan perbedaan agamanya. Toleransi dalam hal ini tidak bisa 

menghilangkan ketidakpedulian antar masyarakat satu sama lain, 

dan menyisakan stereotip, hal-hal yang tidak sepenuhnya benar dan 

ketakutan yang mendasari perpecah-belahan dan kekerasan.   

3.)  Ketiga, pluralisme bukanlah relativisme atau hal yang bisa berubah 

tergantung keadaan sekitar, melainkan merupakan kumpulan 

komitmen. Paradigma pluralisme tidak mengharuskan seseorang 

untuk meninggalkan identitas atau komitmen tentang apa yang 

diyakini sebelumnya. Hal penting yang ditekankan yaitu untuk tetap 

berpegang teguh pada keyakinan masing-masing dengan tidak 

menutup diri dengan segala perbedaan yang ada dan tetap 

membangun hubungan satu sama lain.  

4.)  Keempat, pluralisme didasari oleh dialog atau percakapan. Bahasa 

pluralisme disampaikan melalui pertemuan dan komunikasi yang mana 

di dalamnya ada kegiatan saling memberi, saling menyampaikan 

 kritik  dan  bagaimana  seseorang dapat menginstrospeksi diri. 

Layaknya sebuah komunikasi, berdialog berarti kedua belah pihak sama-

sama berbicara dan mendengarkan, yang mana proses tersebut akan 

menunjukkan pemahaman umum dan perbedaan nyata dari kedua belah 

pihak. Dalam sebuah dialog tentunya tidak semua pihak akan memiliki 

pemikiran yang sama. Begitulah pluralisme, yang mana membutuhkan 

komitmen untuk tetap berada di dalam sebuah dialog, walaupun dialog 

tersebut berisi pemikiran-pemikiran yang berbeda.  
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Sepemahaman dengan Alwi Shihab yang dikutip oleh Ghazali (2009: 

65-66) yang menjabarkan karakteristik pluralisme dengan mengarah kepada 

kesalahan persepsi mengenai pluralisme itu sendiri. Karakteristik yang 

pertama menurut beliau adalah bahwa pluralisme tidak hanya menjurus 

kepada kenyataan tentang adanya sebuah kemajemukan. Begitu pula dalam 

konteks agama bahwa tiap pemeluk agama bukan hanya diharuskan untuk 

mengakui agama lain, tetapi juga memahami hak dan kewajiban mereka 

sehingga kerukunan dan kebinekaan dapat tercipta.   

Selanjutnya yang kedua, Shihab mewanti bahwa pluralisme harus 

dibedakan dengan kosmopolitanisme. Secara umum, kosmopolitanisme 

hampir mirip dengan pluralisme yaitu keadaan di mana masyarakat tinggal 

dalam satu wilayah atau kawasan dengan perbedaan masing-masing, bedanya 

adalah tidak pernah ada dialog atau interaksi dalam kosmopolitanisme. 

Paham ini cenderung menjunjung tinggi individualisme dan sikap tidak 

peduli yang mana sangat bertolak belakang dengan sikap pluralisme yang 

mengharuskan adanya interaksi antar masyarakat dengan segala perbedaan 

yang ada.   

Terakhir, bahwa pluralisme tidak dapat disamakan dengan 

relativisme. Sesuai dengan dasar katanya yaitu relatif, paham ini cenderung 

merelatifkan segala hal. Paham ini menganggap bahwa tidak ada yang benar-

benar “benar” dan tidak ada pula yang benar-benar “salah” dalam dunia ini, 

termasuk hal-hal yang menyangkut kepercayaan. Para relativis tidak 
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menerima suatu kebenaran yang global dan universal, atau dengan kata lain 

tidak ada yang benar-benar mutlak dan berlaku untuk semua orang.   

2.4.3 Pluralisme Agama dalam Film  

Pluralisme dalam pengaplikasiannya memiliki kaitan yang erat dengan 

kehidupan masyarakat. Suatu negara yang memiliki beraneka ragam 

kebudayaan, agama, suku dan ras tentunya sangat berpotensi untuk 

menerapkan paham pluralisme di kehidupan masyarakatnya. Naim (2014:7) 

mengatakan bahwa pluralisme merupakan suatu keharusan bagi perdamaian 

umat manusia dan keselamatan umat manusia di antaranya dilakukan melalui 

mekanisme pengawasan dan pengimbangan di antara kelompok masyarakat. 

Sebagai suatu paham universal, pesan pluralisme dapat disebarkan melalui 

berbagai cara, salah satunya adalah dengan media film. Film sebagai salah 

satu media komunikasi massa dengan unsur audio visualnya dinilai memiliki 

kekuatan lebih untuk mempengaruhi khalayak dengan faham-faham tertentu.   

Adanya nilai-nilai pluralisme agama dalam sebuah film dapat 

mempengaruhi masyarakat untuk dapat memahami keberadaan perbedaan 

dan pada akhirnya menimbulkan rasa saling menghargai satu agama dengan 

yang lainnya. Pluralisme dalam film dikembangkan sesuai dengan konsep 

penting pluralisme, yaitu dalam hubungan sosial antar umat beragama yang 

saat ini diwarnai dinamika, ketegangan dan konflik di seluruh belahan dunia. 

Walaupun tujuan dari dibuatnya film yang mengandung unsur pluralisme 

adalah positif, sering kali masyarakat tidak dapat menerima mentah-mentah 

dan cenderung bereaksi kontra. Hal ini dikarenakan agama adalah suatu hal 
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yang sensitif dan berkaitan dengan keadaan personal dan idealisme 

masyarakat dalam hidup berkeyakinan. Tidak jarang film yang mengandung 

pluralisme justru menimbulkan konflik dan perdebatan baru di kalangan 

orang-orang yang kontra terhadapnya karena dianggap tidak sesuai dengan 

nilai-nilai yang dianut suatu kepercayaan.   

Intinya, pluralisme dalam film berbicara mengenai bagaimana film 

menjelaskan setiap karakteristik yang ada pada pluralisme, lalu membangun 

dan  memproyeksikannya  ke  dalam  layar  dengan menggunakan 

keberagaman itu sendiri sebagai unsur penting di dalamnya.  

2.5 Semiotika  

Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani yang berarti 

“tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai yang atas dasar konvensi sosial atau 

kesepakatan bersama yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu 

yang lain (Eco dalam Sobur, 2006: 95). Lain halnya dengan John Fiske (2012: 66) 

yang mengatakan bahwa semiotika adalah sebuah kajian mengenai tanda dan cara 

tanda-tanda tersbeut bekerja. Ada pula pengertian semiotika menurut Machmud 

(2016: 202) yaitu sebuah ilmu filsafat umum mengenai tanda dan simbol sebagai 

bagian dari sistem kode yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang 

tanda yang meliputi cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain, pengiriman 

dan penerimaannya. Semiotika memandang komunikasi sebagai proses pemberian 

makna melalui tanda yaitu bagaimana tanda mewakili objek, ide, situasi, dan 
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sebagainya yang berada di luar dari individu. Semiotika digunakan dalam topik-topik 

tentang pesan, media, budaya dan masyarakat.   

Pada dasarnya segala hal yang ada di dunia ini adalah merupakan 

manifestasi dari semiotika sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanda. Dalam 

kehdiupan masyarakat sendiri, tanda ada yang berupa verbal maupun non verbal. 

Tanda berkembang dalam isi pesan dalam komunikasi, yang biasanya sudah 

disepakati sebelumnya. Sebagai contoh, ketika seseorang mengangguk diartikan 

sebagai tanda setuju, lampu merah pada rambu lalu lintas diterjemahkan sebagai 

tanda berhenti, dan masih banyak lagi. Preminger (dalam Sobur, 2006:96) memberi 

batasan yang cukup jelas terhadap semiotika. Ia menjelaskan bahwa, “Semiotik 

adalah ilmu yang menganggap bahwa fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan 

adalah merupakan tanda-tanda. Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, 

konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti.” 

bagaimana suatu hal ditafsirkan oleh masyarakat lewan tanda atau lambang.  

Menurut John Fiske (dalam Sobur, 2016:94), terdapat kajian utama dalam 

studi semiotik, yaitu:  

1. Tanda itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan beragam tanda yang berbeda, 

tergantung kepada orang yang menyampaikan tanda tersebut dan cara 

menghubungkannya dengan orang lain. Hal ini karena tanda adalah 

buatan manusia, dan hanya orang yang menggunakan tanda yang dapat 

mengerti makna dari tanda yang dimaksud.  

2. Kode atau sistem, yang mana lambang-lambang disusun untuk 

memenuhi keperluan kelompok tertentu seperti organisasi. Kode atau 



54  

  

sistem dibuat untuk memberi sebuah pemahaman yang utuh dan selaras 

tentang beragam kode, sesuai dengan kebudayaan masing-masing.  

3. Kebudayaan di mana kode dan lambang tersebut beroprasi. Karena pada 

dasarnya terdapat kode atau lambang yang hanya dimengerti oleh 

sekolompok orang yang tinggal di tempat tertentu saja. Setiap daerah 

tentu memiliki budaya masing-masing yang menyiratkan makna yang 

tidak dimengerti oleh daerah lain.  

2.5.1 Teori Semiotika    

Teori Semiotika Roland Barthes  

Teori-teori tersebut kemudian dikembangkan oleh murid dari 

Saussure sendiri yaitu Roland Barthes. Barthes (dalam Kurniawan, 

2001:53) mengemukakan bahwa semiologi hendak mempelajari 

bagaimana kemanusiaan memaknai hal-hal. Memaknai dalam hal 

ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan. 

Memaknai berarti bahwa obyek-obyek tidak hanya membawa 

pesan informasi saat berkomunikasi, namun juga mengkonstitusi 

sistem terstruktur dan tanda. Barthes menganggap kehidupan sosial 

sendiri merupakan suatu bentuk dari signifikasi. Dengan kata lain, 

kehidupan sosial, apapun bentuknya, merupakan suatu sistem 

tanda tersendiri.   

Teori Barthes memungkinkan penerapan semiotika ke bidang-

bidang lain. Barthes menganggap bahwa semiotik adalah bagian 

dari linguistik karna tanda-tanda yang ada dalam bidang lain 
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tersebut dapat dilihat sebagai sebuah bahasa yang mengungkapkan 

makna, yang terbentuk dari unsur penanda dan petanda.  

Teori barthes menekankan pada gagasan tentang signifikasi 

dua tahap, yaitu denotas dan konotasi. Denotasi adalah definisi 

objektif dari sebuah kata, sedangkan konotasi adalah makna 

subjektif dari kata tersebut (Sobur, 2006:263).   

Gambar 2.3 : Peta Tanda Roland Barthes  

  

Sumber: Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk  

Analisis Wacana, Analisis Semiotika dan Analisis Framing, 2006, hlm.127  

 

Melalui bagan di atas, Barthes mencoba menjalas dua tahap 

dalam mengidentifikasi sebuah tanda. Pada signifikasi tahap 
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pertama, terdapat hubungan antara petanda dalam sebuah tanda 

terhadap realitas. Tahap pertama ini disebut denotasi, yaitu makna 

objektif yang terlihat secara jelas dan nyata. Dalam proses ini 

tatanan bahasa yang menjadi hubungan signifier (penanda) dan 

signified (petanda) akan membentuk signs (tanda-tanda).   

Selanjutnya, sistem penandaan dalam signifikasi tahap di sebut 

konotasi. Makna konotasi adalah makna-makna yang dapat 

diberikan oleh simbol atau lambang yang mengacu pada nilainilai 

budaya (culture).  Makna konotasi bersifat subjektif, artinya dalam 

proses penandaannya melibatkan perasaan atau emosi. Subjektif di 

sini juga maksudnya penandaan bergantung pada budaya atau 

bahasa yang merupakan kesepakatan suatu daerah tertentu. Pada 

intinya, denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap 

sebuah objek, sedangkan konotasi adalah bagaimana 

menggambarkannya (Fiske dalam Sobur, 2006: 128).  

Selain dalam bentuk konotasi, sistem tanda juga mengenal 

mitos (myth). Mitos sendiri dalam signifikasi tanda adalah muatan 

atau isi (content) yang mendasari adanya bentuk konotasi dari 

sebuah tanda. Menurut Barthes, mitos adalah cara berpikir dari  

suatu kebudayaan tentang sesuatu cara untuk 

mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu. Mitos dibangun 

oleh suatu tatanan pemaknaan yang telah ada dan berkembang di 

masyarakat sebelumnya, atau dapat dijuga dikatakan bahwa mitos 
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adalah juga sistem signifikasi tahap kedua. Dalam mitos pula, 

sebuah petanda dapat memiliki beberapa penanda (Sobur, 

2006:69). Mitos juga berfungsi untuk mendistorsi makna dari 

sistem tanda tingkat pertama sehingga makna tidak lagi besifat 

objektif dan merujuk pada realitas yang sebenarnya.  

Pada dasarnya, konsep teori yang diciptakan oleh Barthes 

adalah merupakan lanjutan dari teori yang digagas oleh Saussure, 

yaitu membagi objek tanda menjadi dua, penanda dan petanda. 

Saussure berfokus pada cara kompleks pembentukan kalimat dan 

bagaimana bentuk kalimat dapat menentukan sebuah makna, tetapi 

melupakan unsur situasi yang ada pada saat itu. Bentuk dan kalimat 

yang sama bisa saja memiliki makna yang berbeda ketika berada di 

situasi yang berbeda pula.  

Barthes meneruskan konsep pemikiran tersebut dengan 

menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan 

kultural penggunanya, juga interaksi antara kesepakatan dalam teks 

dengan kesepakatan yang dialami dan diharapkan oleh 

penggunanya, yang dijelaskan di atas sebagai denotasi dan 

konotasi. Selain itu Barthes juga menambahkan unsur lain dari 

penandaan yaitu “mitos” yang menandai suatu masyarakat di 

daerah tertentu atau secara umum.  

Teori yang dicetuskan oleh Roland Barthes ini menerut 

peneliti adalah yang paling relevan dengan tema penelitian yang 
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membahas mengenai pluralisme dalam masyarakat yang dibalut 

dalam sebuah film. Unsur-unsur dalam teori signifikasi Barthes 

dibutuhkan dalam kegiatan interpretasi dan menghubungkan tanda 

yang ada dalam film dengan unsur pluralisme. Terlebih dengan 

budaya yang ada di masyarakat sebagai bagian dari unsur 

penandaan mitos.  

2.6 Penelitian Terdahulu  

Peneliti menggunakan acuan penelitian terdahulu guna memperluas kajian 

dan mempertahankan perihal keorisinalitasan penelitian. Peneliti melakukan rujukan 

terhadap skripsi maupun jurnal yang memiliki tema besar atau fenomena yang 

relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang dijadikan dasar oleh peneliti 

adalah hal yang tentunya berkaitan erat dengan pemaknaan simbol atau tanda dalam 

film yang merepresentasikan suatu fenomena atau makna.  

 Persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode yang 

digunakan dalam pembahasan yaitu analisis semiotika, juga masalah atau fenomena 

yang diangkat yaitu mengenai pemaknaan pluralisme. Sementara perbedaannya 

terletak pada teori dan teknik analisis data yang digunakan. Penelitian sebelumnya 

yaitu oleh Wicaksono (2013), menggunakan teori semiotika Charles Pierce yang 

otomatis memiliki teknik analisis data yang berbeda dengan teori yang digunakan 

oleh peneliti, sehingga teknik pembahasannyapun akan berbeda. Penelitian ini 

berkontribusi dalam memberikan referensi mengenai pembahasan pluralisme secara 

umum. Meskipun fenomena yang diangkat memiliki kesamaan yaitu pluralisme, 

penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai bagaimana pemaknaan dan 
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perkembangan pluralisme itu sendiri dalam ruang lingkup masyarakat Indonesia, 

terlebih masalah tersebut juga dibahas dalam latar belakang. Sementara penelitian ini 

lebih mengarah kepada fenomena pluralisme secara global terkait dengan keadaan 

masyarakat di India.    

Penelitian selanjutnya yang menjadi acuan bagi penelitian ini adalah 

penelitian yang sama mengenai film PK oleh Deswanto (2016), yang mana penelitian 

ini membahas tentang pesan moral yang ada dalam film PK dengan menggunakan 

metode yang berbeda yaitu analisis isi. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan 

penelitian tersebut adalah terletak pada obyek penelitian yakni film PK. Hal itulah 

yang membuat peneliti menjadikan penelitian tersebut sebagai referensi utama dalam 

pembahasan mengenai film PK, sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi terkait 

film tersebut.   

Penelitian terakhir yang dijadikan acuan oleh peneliti adalah penelitian 

mengenai film “Comic 8: Kasino King Part I” yang berfokus pada penggambaran 

citra perempuan dalam film tersebut. Penelitian tersebut tentu memiliki perbedaan 

dengan penelitian ini yakni terletak pada obyek penelitian dan ruang lingkup yang 

dianalisis. Perbedaan juga ada pada fenomena atau masalah yang dibahas, 

sebagaimana penelitian terdahulu memfokuskan pada bagaimana film tersebut 

menggambarkan citra perempuan yang telah dijabarkan dalam point-point tertentu, 

sementara penelitian ini seperti yang telah dibahas sebelumnya yaitu mengenai 

pluralisme, sehingga pembahasan secara umumnyapun juga akan berbeda. Namun 

tentu saja ada kesamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu 

menggunakan teori dan teknik analis data yang sama, yakni teori semiotika Roland 
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Barthes. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu milik Taranita (2016) ini untuk 

menuntun dalam menganalisis terkait permasalahan yang peneliti ambil. Ketiga 

penelitian terdahulu inilah yang nantinya akan dijadikan pedoman dan pilihan 

referensi terhadap penelitian ini kedepannya dengan tidak terlepas dari semua 

rujukan artikel dan informasi terkait, juga penelitian lainnya yang masih memiliki 

relevansi dengan penelitian ini.  

  


