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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindak diskriminasi terhadap umat Islam sering dijumpai hampir di setiap belahan 

dunia. Mulai dari sulitnya mendapat pekerjaan hingga kepada penganiayaan hanya 

dikarenakan korban adalah seorang Muslim. Fenomena ini terjadi dikarenakan kebencian 

dan ketakutan masyarakat dunia terhadap Islam, atau yang dikenal dengan Islamophobia. 

Beberapa contoh gejala Islamophobia di dunia adalah seperti pembunuhan Shaima 

Alawadi di Amerika Serikat (AS) hanya karena ia beragama Islam1, pembunuhan Marwa 

El Sherbini di dalam ruang sidang di Jerman2, larangan untuk bersekolah bagi perempuan 

yang mengenakan jilbab dan pemberhentian kerja bagi pria yang memelihara janggut di 

negara-negara Eropa3, serta tindak diskriminasi dalam bentuk larangan menaiki pesawat 

di AS hanya karena mengenakan pakaian tradisional Arab yang lengkap dengan surban.4 

Gejala Islamophobia disebabkan oleh terpaan informasi yang terus menerus tentang 

buruknya Islam oleh media massa, salah satunya melalui film. Dengan kata lain, 

Islamophobia muncul dan berkembang melalui media massa. 

Media massa, khususnya film, memiliki efek eksklusif kepada para penontonnya. 

Setiap penonton mendapatkan efek yang berbeda dari penonton lainnya. Efek tersebut 

berupa perubahan pola pikir dan nilai, sampai kepada perubahan sikap dan perilaku di 

dunia nyata. Efek ini seringkali diperoleh tanpa disadari oleh penonton. Ketidaksadaran 

                                                             
1 Muslimdaily.net “Tantangan Muslim di Tengah Islamophobia di AS, Sampai Kapan Berakhir?” diakses 1 Mei 2015. 
2
 indonesian.irib.ir “Pegida, Fenomena Islamophobia di Eropa” diakses 1 Mei 2015 

3 Bbc.co.uk “Pegida, Fenomena Islamophobia di Eropa” diakses 1 Mei 2015 
4 Bbc.co.uk “Dua pria Muslim dilarang naik pesawat” diakses 1 Mei 2015 
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ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian atau kurangnya pemahaman penonton terhadap 

fenomena yang digambarkan dalam film tersebut. 

Penonton yang kurang peduli atau tidak paham dengan fenomena tertentu akan 

menjadikan film, yang menggambarkan fenomena yang bersangkutan, sebagai acuan 

dalam menilai di kehidupan sehari-harinya. Contohnya, saat sebuah film mengangkat 

fenomena terorisme di dalamnya, dimana pelaku teroris tersebut digambarkan sebagai 

orang Islam, dan penonton kurang begitu paham dengan fenomena yang dimaksud. 

Secara tidak sadar penonton tersebut akan menggunakan film tersebut sebagai acuan 

untuk menilai, bahwa umat Islam adalah pelaku tindakan teroris. Pola pikir seperti ini 

akan terus ada dan berkembang di pikirannya apabila penonton tersebut menemukan 

beberapa film lain dengan penggambaran fenomena yang sama. Dengan mendapat 

informasi yang sama terus menerus, penonton tersebut akan percaya bahwa umat Islam 

adalah umat yang buruk dan menakutkan, sehingga muncul Islamophobia dalam dirinya.  

Pengetahuan penonton tentang film juga menjadi salah satu faktor penting yang 

menentukan ke arah mana pola pikir itu berubah. Kebanyakan penonton tidak paham 

bahwa film tersusun dari tanda-tanda dan membentuk makna-makna, baik denotasi atau 

konotasi yang keduanya akan membentuk mitos. Ketidakpahaman ini kemudian membuat 

penonton tidak waspada dan rentan terhadap efek dari pesan dan makna tersembunyi 

yang terkandung dalam sebuah film. Hal ini kemudian membuat pola pikir penonton 

tersebut mudah dibiaskan oleh para pembuat film. Oleh karena itu, penonton perlu 

mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah film agar dapat lebih waspada 

dan dapat membentengi diri dari pembiasan pola pikir. 

Film tidak selalu memberikan efek yang buruk. Seperti yang telah disampaikan 

sebelumnya, film memberikan efek eksklusif bagi setiap penontonnya. Efek yang muncul 

tergantung kepada kerangka acuan dan kerangka pengetahuan masing-masing penonton. 
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Penonton dengan kerangka acuan dan pengetahuan yang luas akan menyerap inspirasi 

yang berbeda dengan penonton yang kerangka acuan dan pengetahuannya sempit. 

Contoh individu yang menyerap gambaran positif dari film adalah Ahok, Gubernur 

Jakarta, yang berkeinginan untuk menciptakan kartu multiguna untuk warga Jakarta. 

Menurutnya, kartu multiguna itu dapat digunakan untuk melacak dimana seseorang 

berada dengan memantau dimana terakhir kali pengguna kartu tersebut berbelanja. Ahok 

mengaku bahwa ia terinspirasi dari film Hollywood.5 Contoh lainnya adalah Nike, salah 

satu produsen sepatu terkenal, yang sedang menyiapkan sepatu terbarunya yang memiliki 

fitur canggih. Sepatu pintar itu dapat mengencangkan talinya sendiri dengan otomatis. 

Tinker Hatfield, perancang sepatu tersebut, mengaku merancang sepatu itu karena 

terinspirasi film Hollywood yang berjudul “Back to The Future II”.6 

Terdapat beberapa kasus dimana film memberikan gambaran yang negatif, seperti 

Rangga Arman Kusuma, seorang pelajar berusia 16 tahun yang mengakhiri hidupnya 

dengan gantung diri dalam lemari pakaiannya. Rangga diketahui gemar menonton kartun 

buatan Jepang yang dikenal dengan sebutan Anime. Anime memang banyak digemari oleh 

anak-anak bahkan orang dewasa. Meskipun begitu, seringkali Anime memperlihatkan 

adegan kekerasan bahkan menunjukkan bahwa bunuh diri adalah jalan menuju 

kedamaian.7 Hal tersebut kemudian menjadi inspirasi Rangga untuk mengakhiri 

hidupnya. Contoh lainnya adalah seperti kejadian pada sebuah bank di New York yang 

dirampok oleh sekelompok pria berjumlah 62 orang. Mereka merampok uang sebesar $ 

217.000 atau sekitar Rp. 2,6 Miliar. Para perampok menggunakan teknik merampok yang 

                                                             
5  news.detik.com “terinspirasi film hollywood, ahok ingin buat kartu multiguna” diakses 2 Februari 2015 
6 ngonoo.com “nike mag, sepatu pintar yang terinspirasi dari film back to the future II” diakses 2 Februari 2015 
7 nasional.republika.co.id “terinspirasi kartu jepanh pelajar bunuh diri dalam lemari” diakses 2 Februari 2015 

http://ngonoo.com/2015/01/081044/nike-mag-sepatu-pintar-yang-terinspirasi-dari-film-back-future-part-ii
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sama yang diperlihatkan dalam film Hollywood yang berjudul “The Town”. Kawanan 

perampok ini mengaku bahwa mereka memang terinspirasi dari film tersebut.8 

Contoh-contoh kasus di atas menunjukkan bahwa film memang memberikan efek 

yang nyata. Efek tersebut tidak tertuju pada perubahan pola pikir saja, tetapi juga pada 

perubahan perilaku sehari-hari. Tidak berbeda dengan contoh di atas, penonton yang 

memiliki rasa takut terhadap Islam juga berpotensi melakukan hal buruk dalam 

kehidupan sehari-harinya sesuai dengan acuan yang diperoleh dari film-film yang 

ditonton. Jika film-film yang digunakan sebagai acuan menunjukkan penganiayaan 

terhadap umat Islam, maka ia berpotensi melakukan penganiayaan pula. Jika film tersebut 

menunjukkan diskriminasi terhadap umat Islam, maka ia berpotensi mendiskriminasi 

umat Islam di dunia nyata pula. 

Selain pemahaman tentang fenomena yang bersangkutan dan pemahaman tentang 

film, penonton juga harus paham bahwa film dapat digunakan sebagai sarana 

menyebarkan ideologi. Antonio Gramsci mengatakan media massa adalah arena 

pergulatan antar ideologi yang saling berkompetisi. Ia melihat media sebagai sebuah 

ruang di mana berbagai ideologi direpresentasikan. Ini berarti media bisa menjadi sarana 

penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik.9 Media 

massa juga bisa digunakan sebagai alat resistensi kekuasaan. Media massa bisa menjadi 

alat untuk membangun kultur dan ideologi yang dominan, sekaligus menjadi alat 

perjuangan kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.10 

Setiap pelaku media massa, dalam hal ini pembuat film, memiliki ideologinya 

masing-masing. Ideologi itulah yang kemudian menjadi penentu bagaimana pembuat film 

merepresentasikan suatu fenomena dalam karyanya. Ideologi pembuat film barat dan 
                                                             
8 www.vemale.com “ngeri 7 teror kejahatan yang terinspirasi kisah film” diakses 2 Februari 2015 
9 Sobur, Alex. 2001. “Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis 
Framing”. Remadja Karya. Bandung. Hal 30. 
10 Wibowo, Indiwan Seto Wahyu. 2006. “Semiotika : Aplikasi Praktis Bagi Penelitian dan Penulisan Skrisi Ilmu 
Komunikasi”. Univ. Prof.Dr. Moestopo. Tangerang. Hal.10 

http://www.vemale.com/
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ideologi pembuat film timur jelas berbeda. Ini dapat dilihat dari bagaimana masing-

masing pembuat film melihat satu objek yang sama tetapi merepresentasikannya menjadi 

dua hal yang sangat berlawanan satu sama lain. 

Saat pembuat film timur berusaha merepresentasikan Islam, mereka cenderung 

merepresentasikan Islam sebagai sesuatu yang indah, romantis, ramah, sederhana, 

bijaksana, rendah hati, dan selalu memberi kesan “indah pada waktunya”, seperti yang 

bisa dilihat dari film “Ayat-Ayat Cinta” dan “Sang Pencerah” karya Hanung Bramantyo, 

“99 Cahaya di Langit Eropa” karya Guntur Soeharjanto, serta film yang sempat menjadi 

film fenomenal di tahun 2010, “My Name is Khan” karya Karan Johar. Saat pembuat 

film barat berusaha merepresentasikan hal yang sama, yaitu Islam, mereka cenderung 

merepresentasikannya sebagai sesuatu yang kotor, jorok, keras, kasar, merusak, penyebar 

teror, senang berperang, skeptis, fanatik, dan juga direpresentasikan sebagai sebuah 

agama yang umatnya dengan senang hati berbohong atau membunuh demi Tuhannya, 

bisa dilihat dari film “Dracula Untold” karya Gary Shore yang menunjukkan bahwa 

orang Islam gila harta, tahta, dan tidak memiliki belas kasihan, “Taken I” dan “Taken II” 

Karya Pierre Morel yang menunjukkan orang Islam gila perempuan, tamak, penjahat, dan 

rela membunuh, dan “The Kingdom” Karya Peter Berg, yang juga menyutradarai film 

“Lone Survivor”, yang menunjukkan Islam sebagai teroris. 

Fenomena seperti yang disebutkan di atas terjadi karena salah satu dari kedua 

pembuat film ini, baik pembuat film barat atau timur, memiliki ideologi yang lebih 

dominan dibanding pembuat film lainnya. Dominasi ideologi itu menyebabkan ideologi 

dan kultur pembuat film lainnya tertindas. Akibatnya pembuat film yang ideologi dan 

kulturnya tertindas tersebut juga menggunakan film sebagai tandingan. Inilah yang 

kemudian menjadi alasan terdapat perbedaan representasi pada satu objek yang sama 

antara pembuat film yang satu dengan yang lainnya. 
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Pembuat film barat telah menggunakan film sebagai sarana untuk mendominasi 

ideologi sejak dulu. Bahkan sebelum perang teluk terjadi pada tahun 1990-1991 (perang 

antara Irak dengan AS yang berkoalisi dengan Kuwait), pembuat film barat sudah 

menggunakan film sebagai propaganda untuk menyebarkan ideologi mereka. 

Beberapa film yang dimaksud seperti film “Exodus” yang disutradarai oleh Otto 

Preminger dan dirilis pada tahun 1960, yang didalamnya menggambarkan orang Arab 

sebagai orang yang brutal. Orang Arab, dalam film ini, digambarkan tega membunuh 

gadis berusia 15 tahun. Film lainnya adalah film yang berjudul “Cast a Giant Shadow” 

yang disutradarai oleh Melville Shavelson dan dirilis pada tahun 1966. Film yang 

mengaku berdasarkan kisah nyata ini bercerita tentang seorang laki-laki yang diutus oleh 

Israel untuk melakukan suatu misi yang sulit saat Israel berperang dengan orang Arab. 

Pada salah satu adegan, orang Arab ditunjukkan sebagai orang mata keranjang yang 

senang memandangi perempuan, baik tua maupun muda, yang sedang mengenakan 

pakaian minim. Ada pula contoh film lain yang berjudul “Network” yang disutradarai 

oleh Sidney Lumet dan dirilis pada tahun 1976. Film yang meraih empat Academy 

Awards ini, dalam salah satu scenenya menggambarkan seorang komentator dan penyiar 

televisi yang sedang mengomentari Perang Suci (Holy War) dan mengatakan bahwa 

orang-orang Arab adalah orang-orang fanatik abad pertengahan (The Medieval Fanatics) 

yang harus dikontrol oleh Amerika. Kemudian ada pula film yang berjudul “Black 

Sunday” yang disutradarai oleh John Michael Frankenheimer dan dirilis pada tahun 1977. 

Film ini menceritakan kisah heroik seorang Israel yang berusaha menghentikan aksi 

teroris Arab yang berniat menjatuhkan pesawat di tengah acara Super Bowl (Olahraga 

yang digemari warga AS sehingga disaksikan hampir seluruh warga AS). 

 Pembuat film barat cenderung menggunakan aktor dengan ciri-ciri fisik menyerupai 

orang Arab (yang sering diidentifikasikan sebagai ras yang merepresentasikan Islam), 
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seperti bergaris wajah keras, berjenggot, mengenakan jubah dan surban, dan berbahasa 

atau memiliki logat Arab, untuk memainkan tokoh antagonis dimana orang-orang itu 

digambarkan melakukan kejahatan-kejahatan seperti membunuh, mencuri, tergila-gila 

dengan harta, tahta, dan wanita, serta senang berperang. 

Tidak hanya film untuk orang dewasa, pembuat film barat ini juga menggunakan film 

kartun yang ditujukan untuk anak-anak sebagai sarana penyebaran ideologinya. Salah 

satu contoh film yang dimaksud adalah film “Aladdin” yang dibuat Walt Disney pada 

tahun 1992. Cerita film ini berpusat di sebuah kesultanan fiksi bernama “Agrabah”. 

Agrabah dipimpin oleh seorang sultan yang digambarkan sebagai seseorang yang baik 

hati, namun sangat linglung dan terlihat tidak becus menjalankan kesultanannya. Karena 

itu, ia memiliki seorang penasihat yang gila tahta, harta, dan wanita bernama Jafar, yang 

kemudian menjadi tokoh antagonis di film ini dan rela melakukan segala cara untuk 

mendapatkan apa yang ia inginkan. Masyarakat Agrabah digambarkan sebagai 

masyarakat yang kumuh, tidak bersahabat, dan sedang mengalami masa sulit. Keadaan 

ini membuat tokoh utama, Aladdin, dan peliharaan sekaligus sahabatnya, seekor monyet 

bernama Abu, harus menjalani hidup yang sulit pula sehingga mereka harus mencuri dan 

menipu untuk melangsungkan hidup. Aladdin digambarkan tidak memiliki apapun untuk 

memulai pekerjaan yang baik Ia bergantung pada jalan pintas untuk mendapatkan apa 

yang ia inginkan, yaitu melalui pertolongan jin. Ia juga rela berbohong untuk menutupi 

itu. Meskipun Agrabah dan seisinya adalah sesuatu yang fiksi, tapi masing-masing dari 

mereka memiliki ciri-ciri fisik dan berbicara dengan logat yang mirip dengan orang Arab. 

Tidak hanya itu, kondisi geografis yang berpasir, berdebu, dan dikelilingi gurun serta 

bentuk bangunan seperti rumah dan istananya pun menunjukkan bahwa ini adalah 

representasi orang Arab dalam bentuk kartun. 
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Pada 11 September 2001, Menara Kembar World Trade Center (WTC) dan Pentagon 

di Amerika Serikat ditabrak oleh pesawat penumpang yang sebelumnya dibajak oleh 

jaringan teroris. Jaringan yang kemudian dikenal dengan Al-Qaeda, dipimpin oleh Osama 

Bin Laden, kemudian mengaku bertanggung jawab atas kedua peristiwa itu. Peristiwa itu 

kemudian dikenal dengan peristiwa 9/11. 

Seiring dengan peristiwa 9/11, pembuat film barat menjadi semakin gencar 

menggunakan film sebagai media untuk menyebarkan ideologinya. Berbeda dari film 

barat di tahun 1990-an yang hanya menggunakan ciri fisik saja untuk mendiskriminasi 

Islam, kali ini mereka menggunakan atribut yang lebih mencolok untuk mendiskriminasi 

Islam, diantaranya penggunaan ungkapan seperti kalimat syahadat, ungkapan seperti 

“Allahu Akbar”, serta kutipan Adzan atau ayat Al Quran sebelum si penjahat yang 

berkebangsaan Arab melakukan perbuatan kejinya. 

Efek seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas menjadi salah satu latar belakang 

penulis untuk melakukan penelitian ini. Marcel Danesi mengatakan bahwa film terdiri 

atas tanda-tanda. Tanda itu termasuk berbagai jenis sistem yang ada dan bekerja bersama 

untuk mencapai efek yang diharapkan. Tanda yang dimaksud bisa berupa isyarat, warna, 

kedipan mata, objek, rumus matematika, dan lain-lain.11 

Setiap tanda dalam film memiliki makna. Makna dalam sebuah film tidak terbatas 

kepada makna denotasi saja. Beberapa pembuat film menggunakan makna denotasi dan 

konotasi sekaligus di dalam filmnya dengan berbagai alasan. Mengingat bahwa film 

dapat digunakan sebagai sarana penyebaran ideologi, salah satu alasan penggunaan 

makna ganda dalam satu tanda adalah untuk mengaburkan pesan utama yang ingin 

disampaikan pembuat film.  

                                                             
11 Danesi, Marcel.2010. “Pesan, Tanda, dan Makna; Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi”. 
Jalasutra. Jogjakarta. Hal.7 
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Setiap individu selalu berusaha untuk mempertahankan ideologinya apabila ia 

menemukan pihak lain secara terang-terangan menyebarkan ideologi yang bertentangan 

dengan yang ia miliki. Dengan mengaburkan pesan utama (yaitu menyebarkan ideologi), 

pembuat film dapat menyebarkan ideologinya secara halus, perlahan, dan tanpa disadari 

penonton. Makna konotasi selalu tertutup oleh makna denotasi, karena itu pembuat film 

menggunakannya agar tidak menyinggung atau memprovokasi pihak yang ideologinya 

berbeda. 

Film “Zero Dark Thirty”, yang disutradarai oleh Kathryn Bigelow, dan berdurasi 157 

menit ini menceritakan tentang perburuan panjang CIA terhadap ketua jaringan teroris 

Al-Qaeda, yaitu Osama Bin Laden. Pemimpin dari perburuan tersebut, Maya (diperankan 

oleh Jessica Castain) digambarkan sebagai sosok yang tangguh dan pintar.  

Film “Lone Survivor” yang berdurasi 121 menit karya Peter Berg, dan dirilis pada 

tahun 2013 ini, menceritakan tentang kisah heroik dari 4 orang anggota Navy Seals, yang 

ditugaskan untuk menangkap Ahmad Shah, seorang pemimpin kelompok Taliban yang 

bertanggung jawab atas terbunuhnya lebih dari 20 anggota angkatan laut Amerika. 

Kedua film ini diperankan oleh aktor dan aktris papan atas sebagai tokoh 

protagonisnya, yang kemudian membuat penonton menjadi lebih fokus pada tokoh 

tersebut sehingga mengesampingkan dan mengabaikan hal lain, termasuk tujuan pembuat 

film memilih ras tertentu sebagai tokoh antagonisnya. 

Terdapat beberapa perbedaan diantara kedua film tersebut yang membuat penulis 

merasa keduanya patut dianalisis. Film “Zero Dark Thirty” adalah film yang bergenre 

Action-Thriller12, namun tidak seperti film Action lainnya, film ini tidak banyak 

menampilkan adegan yang membuat penonton tegang dengan pertunjukkan tembak-

menembak, kejar-kejaran, atau perkelahian. Seluruh film hampir berisikan dialog antara 

                                                             
12 En.wikipedia.org “Zero Dark Thirty” diakses  15 April 2015. 
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pemeran utama dengan pemeran lain tentang upaya perburuan mereka. Jauh berbeda 

dengan “Lone Survivor” yang bergenre War13, yang hampir seluruh filmnya berisikan 

adegan tembak-menembak, menyelinap, kejar-kejaran, serta adegan perkelahian. Kedua 

genre ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam hal menarik 

perhatian penonton. Selain itu, pemeran utama dalam film “Lone Survivor” adalah 

seorang laki-laki, sedangkan pemeran utama dalam film “Zero Dark Thirty” adalah 

perempuan. Perbedaan jenis kelamin ini berpengaruh pada tingkat empati yang dirasakan 

penonton terhadap keadaan yang dialami pemeran utama. Perbedaan genre dan perbedaan 

tingkat empati ini berpengaruh pada bagaimana penonton menginterpretasi hal-hal yang 

direpresentasikan dalam kedua film tersebut. 

Selain itu, lokasi yang ditunjukkan pada film “Lone Survivor” adalah Afghanistan, 

sedangkan “Zero Dark Thirty” berlokasi di Pakistan. Walaupun keduanya adalah negara 

dari kawasan timur tengah, namun terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya 

seperti, letak dan kondisi geografis, budaya, bahasa, dan dialek. Kemudian, dalam film 

“Lone Survivor”, pemeran antagonis yang diburu adalah seorang Taliban, sedangkan 

dalam film “Zero Dark Thirty” adalah seorang Al-Qaeda. Pengetahuan penonton tentang 

kedua negara dan jaringan tersebut juga berpengaruh pada hasil interpretasi dari apa yang 

direpresentasikan dalam kedua film tersebut. 

Setiap elemen tanda seperti gerak, suara, percakapan, gambar, musik, dan sebagainya 

dalam kedua film ini dikemas dengan sangat baik oleh masing-masing sutradara. Setiap 

adegannya didesain agar penonton secara tidak sadar merubah ideologi mereka secara 

perlahan. Perubahan ideologi itu mengarah kepada berubahnya pola pikir. Secara 

perlahan, penonton mulai menerima bahwa Islam adalah agama yang kejam, radikal, dan 

tidak toleran. 

                                                             
13 En.wikipedia.org “Lone Survivor” diakses  15 April 2015 
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Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda.14 Charles 

Sanders Peirce menganggap semiotika sebagai hubungan antara tanda, objek, dan 

makna.15 Tidak seperti analisis lain yang hanya meninjau bagaimana suatu pesan 

dibingkai atau bagaimana pesan itu disampaikan, semiotika meninjau hal yang jauh lebih 

luas, misalnya segala sesuatu yang memiliki potensi untuk membawa pesan seperti gerak 

tubuh, ekspresi wajah, warna, serta segala hal yang dapat ditangkap oleh indra manusia. 

Semiotika juga menekankan unsur konotasi dan mitos, sehingga hasil tinjauan tidak 

terbatas kepada makna denotasi saja melainkan makna yang muncul dari hasil pemikiran 

yang dilatarbelakangi budaya atau kepercayaan. Karena alasan ini, penulis memilih 

menggunakan analisis semiotika sebagai metode dalam penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang ini, penulis mencoba menganalisis bagaimana umat Islam 

direpresentasikan dalam kedua film tersebut sehingga kemudian dapat diketahui makna 

yang terkandung di dalamnya. Dengan mengetahui makna yang terkandung di balik 

kedua film tersebut, pikiran penonton akan lebih terbuka sehingga dapat memahami 

bahwa film tidak hanya sekedar cerita dan aksi yang memukau saja, tetapi juga 

terkandung makna dan tujuan lain yang ingin disampaikan pembuat film. Dalam kasus 

ini, tujuan yang ingin dicapai pembuat film adalah penyebaran ideologi dan pandangan 

buruk tentang umat Islam. Ideologi ini kemudian akan menumbuhkan kebencian terhadap 

umat Islam, tidak hanya di Indonesia atau di dunia bagian timur, tetapi di seluruh dunia. 

Penulis juga menemukan sebuah informasi yang menunjukkan efek langsung yang 

diterima penonton sesaat setelah menonton film Zero Dark Thirty untuk pertama kalinya. 

Informasi tersebut diperoleh penulis dari salah satu media sosial terkenal, Twitter,  yang 

di dalamnya berisikan pendapat para penonton film Zero Dark Thirty sesaat setelah 

                                                             
14 Sobur, Alex. 2003. “Semiotika Komunikasi”. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hal.15 
15 Ibid. Hal 16 
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pemutaran perdananya. Informasi ini kemudian menjadi salah satu alasan yang 

melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini. 

 

 

Isabella Pellien : “Ya Tuhan, Zero Dark Thirty.. Film terbaik sepanjang masa. Jadi memiliki kebencian baru terhadap 
Muslim dan apresiasi baru untuk SEAL Angkatan Laut Amerika.” 

 
Ian Leja : “Hanya mengatakan, ini bukan rasis atau tidak peduli.. Menyaksikan „Zero Dark Thirty‟ dengan 5 orang pria 

Arab di depanmu itu sedikit membuat tidak nyaman.” 
 

Reagan Thomas : “Menyaksikan Zero Dark Thirty dan ada keluarga Arab duduk dibelakang kami. #Curiga” 
 

Kevin Dietrich : “Zero Dark Thirty membuatku ingin menembak orang Arab manapun di wajahnya #Patriot” 
 
   
Tanner Bridges : “Zero Dark Thirty membuatku ingin menembak orang-orang Arabs dengan senapan tempur” 

Evan Linares : “Baru saja menyaksikan Zero Dark Thirty.. Pria Arab di dalam bus ini membuatku gugup. Haruskah 
aku tenggelamkan dia? Apa itu rasis?” 

Dalton Rowe : “Aku ingin menembak orang kulit coklat (Arab) sekarang selagi mengenakan kacamata penglihatan 
malam. Hanya karena terlalu kerennya Zero Dark Thirty.” 

Colton Wingrove : “Zero Dark Thirty membuatku membenci Muslim” 

Kelley Marie : “Sebuah momen yang aneh ketika kamu duduk di dalam bioskop dan 2 baris dibelakang dipenuhi 
dengan Arab. #JanganBunuhAku”  

Gambar I. Foto Rekapan Pendapat Penonton di Twitter beserta Arti dalam Bahasa Indonesia. 

Pemikiran-pemikiran seperti yang tersebut di atas kemudian menarik perhatian 

penulis dan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian yang berjudul : Representasi 

Umat Islam Dalam Film Zero Dark Thirty dan Lone Survivor. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini 

menjadi sebuah pertanyaan, yaitu : Bagaimana umat Islam direpresentasikan dalam film 

Zero Dark Thirty dan Lone Survivor? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana umat Islam direpresentasikan dalam film Zero Dark 

Thirty dan Lone Survivor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a) Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian studi Ilmu 

Komunikasi, khususnya mengenai representasi umat Islam dalam film Barat. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa 

jurusan Ilmu Komunikasi sebagai bahan rujukan atau pertimbangan dalam 

penelitian-penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca tentang 

bagaimana representasi umat Islam dalam film Barat, sehingga kemudian dapat 

membuat pembaca lebih waspada dan dapat membentengi diri dari upaya 

pembiasan pola pikir yang terdapat dalam sebuah film di kemudian hari. 

 

 



14 
 

E. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah representasi umat Islam dalam film Zero Dark 

Thirty dan Lone Survivor. Representasi yang dimaksud adalah bagaimana perilaku dan 

cara pikir umat Islam dalam kedua film tersebut digambarkan oleh masing-masing 

pembuat film. 

F. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah setiap adegan yang merepresentasikan umat 

Islam yang terdapat pada film Zero Dark Thirty dan Lone Survivor.  

 


