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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan masyarakat modern, komunikasi merupakan suatu 

kebutuhan yang sangat penting terutama untuk menerima dan menyampaikan 

informasi dari satu pihak ke pihak lain. Akibat pengaruh ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam waktu yang sangat singkat, informasi yang disampaikan 

melalui media massa tentang peristiwa, pesan, pendapat, berita, ilmu 

pengetahuan dan lain sebagainya dengan mudah diterima oleh masyarakat 

sehingga media massa (surat kabar, TV, film, radio, majalah dan lainnya) 

memiliki peranan penting dalam proses transformasi nilai-nilai dan norma baru 

kepada masyarakat. Di samping itu, media massa juga mentransformasikan 

simbol atau lambang tertentu dalam konteks emosional (Narwoko & Suyanto, 

2010:96). 

Berdasarkan paparan tersebut, fungsi dari media massa itu sendiri sama 

dengan fungsi komunikasi massa. Jay Black dan Frederick C. Whitney 

(Nurudin, 2007:64) mengatakan bahwa fungsi komunikasi massa adalah 

sebagai to inform (menginformasikan), to entertain (memberi hiburan), to 

persuade (membujuk), transmission of the culture (transmisi budaya). 

Berkaitan dengan hal ini, film dapat digunakan sebagai sarana untuk 

menginformasikan apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam film, karena 

dilihat dari salah satu fungsi film yaitu to inform (menginformasikan) maka 

termasuk media massa. Dan film merupakan media massa yang lazimnya di 
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minati oleh usia remaja hingga dewasa, Film dirasa cukup efektif untuk 

menginformasikan suatu nilai ketika penonton telah terhubung dengan inti 

cerita. 

Cerita dalam suatu film diangkat dari berbagai hal. Salah satunya berasal 

dari realita yang terjadi di masyarakat. Film dapat merepresentasikan realita 

sosial, film membentuk dan menghadirkan kembali realitas berdasarkan kode-

kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaan. Karena Film dibentuk 

dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk sistem tanda yang bekerja sama 

dengan baik dalam upaya mencapai efek yang diharapkan (Sobur, 2006:128). 

Film yang diangkat berdasarkan realita masyarakat Indonesia salah satunya 

yaitu film Ayat-Ayat Cinta 2. Film ini diangkat dari novel yang berjudul sama 

karya Habiburrahman El Shirazy. Film ini menceritakan realitas adanya 

keberagaman di Indonesia, khususnya agama. Film ini menyampaikan pesan 

kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam bahwa dengan adanya 

keberagaman, maka masyarakat harus hidup bersama dalam satu wilayah 

dengan keyakinan, adat kebiasaan, ritual dan aturan norma masing masing.  

Terlepas dari hal tersebut, ada dua komponen utama yang menjadi bagian 

dalam film ini. Pertama, konflik yang muncul di tengah masyarakat yang 

beragam dari segi keyakinan, budaya dan norma. Kedua, film ini 

menyampaikan ide tentang sikap yang seharusnya diambil ketika menghadapi 

perbedaan dalam bermasyarakat. Salah satu kesan yang cukup kuat dari film 

Ayat-Ayat Cinta 2 adalah film ini mengangkat tema pluralisme dengan 

mendorong anggapan semua individu sama tanpa membedakan suku, agama, 

ras, dan antar golongan. Saat ini, pluralisme merupakan isu yang cukup sensitif 
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di masyarakat Indonesia, sehingga dengan adanya hal tersebut menarik peneliti 

untuk mengkaji lebih dalam film ini. 

Sebagai film yang menyampaikan ide atau pesan dari pembuatnya, maka 

film Ayat-Ayat Cinta 2 mengandung pemahaman sang sutradara atau kelompok 

kreatif pembuatnya tentang pluralisme. Sang sutradara menyajikan tanda-tanda 

yang berhubungan dengan pluralisme. Hal tersebut bisa diperhatikan dalam 

beberapa adegan dalam film ini yang menunjukkan bagaimana pluralisme 

menampung segala bentuk perbedaan-perbedaan sambil menerimanya. 

Kenyataan ini harus diyakini sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat. 

Keberagaman dan toleransi merupakan dua hal yang saling terkait, terutama jika 

menyangkut masalah keagamaan dan suku bangsa. Indonesia sebagai negara 

berpenduduk mayoritas muslim dengan berbagai macam etnis dan kebudayaan, 

memiliki banyak kisah perihal toleransi yang menarik untuk diangkat kedalam 

film. Dengan latar belakang Skotlandia dalam film ini, sepertinya Guntur 

Soehardjanto sebagai sutradara ingin menyampaikan pesan bahwa pluralisme 

agama yang ada di Indonesia seharusnya mencontoh kepada negara-negara 

Eropa, khususnya Skotlandia.  

Film Guntur Soehardjanto ini bercerita tentang Fahri Abdullah (Fedi 

Nuril) saat ini hidup sendiri di Edinburgh, Scotlandia, bersama asistennya 

Hulusi (Pandji Pragiwaksono). Fahri telah kehilangan Aisha tujuh bulan lalu, 

saat Aisha menjadi sukarelawan di jalur Gaza. Sejak saat itu Fahri tidak pernah 

mendengar kabar lagi mengenai Aisha. Di Edinburgh Fahri berprofesi sebagai 

Dosen di salah satu universitas dan menjadi pengusaha sukses. Fahri seringkali 

dihadapkan pada persoalan tetangga-tetangganya yang beragam. Ada nenek 
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Catarina (Dewi Irawan) yang sedang mengalami permasalahan dengan anak 

tirinya. Ada juga Keira (Chelsea Islan) seorang pemain biola berbakat yang 

sangat membenci Fahri, karena dianggap sebagai teroris yang telah 

menyebabkan kematian ayah mereka akibat bom di London. 

Fahri mencoba untuk terus menjalankan amanah Aisha agar dia bisa 

membantu orang-orang di sekelilingnya termasuk Sabina (Dewi Sandra) 

seorang perempuan cacat yang ditampung Fahri untuk tinggal bersama mereka 

dan untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Niat baik Fahri ini seringkali 

malah membuat salah paham dan menyeret ke persoalan yang lebih rumit dan 

membahayakan hidupnya. Akan tetapi meskipun Fahri dibenci oleh tetangga-

tetangganya Fahri tetap bersikap baik kepada mereka malah membalas dengan 

kebaikan. 

Di dalam film ini terdapat tanda-tanda yang sengaja dimaksudkan pembuat 

film untuk merepresentasikan pluralisme. Oleh karena itu film Ayat-Ayat Cinta 

2 perlu di teliti dalam kaitannya dengan representasi pluralisme dalam film 

tersebut. Atas pertimbangan tersebut peneliti ingin membahasnya dengan 

skripsi yang berjudul “REPRESENTASI PLURALISME DALAM FILM 

(Analisis Semiotik dalam Film Ayat-Ayat Cinta 2 Karya Guntur 

Soehardjanto)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengangkat sebuah 

rumusan masalah, yaitu bagaimana representasi pluralisme dalam film Ayat-

Ayat Cinta 2?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui representasi pluralisme dalam film Ayat-Ayat Cinta 2. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat akademis : 

1. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan 

keilmuan khususnya studi semiotika terutama bagi mahasiswa ilmu 

komunikasi yang ingin mengulas dan memahami tentang film dalam 

perspektif komunikasi massa terhadap realitas sosial bagi 

masyarakat.  

2. Hasil penelitian dapat bermanfaat memperkaya kajian jurusan ilmu 

komunikasi terutama konsentrasi audio visual, khususnya mengenai 

film sebagai salah satu media komunikasi massa. Dan juga 

diharapkan mampu menjadi sebuah rujukan bagi peneliti di jurusan 

ilmu komunikasi selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis.  
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Manfaat praktis : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi

penelitian audio visual khususnya film.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran memahami

sebuah film. Dan juga sebagai informasi, masukan dan pengetahuan

kepada praktisi dan audiens film tentang nilai-nilai pluralisme  dalam

film.


