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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Film pertama kali dipertontonkan di Paris, Perancis pada tahun1895. 

Dari waktu ke waktu film mengalami perkembangan, baik dari teknologi yang 

digunakan maupun dari tema- tema yang ingin disampaikan. Film merupakan  

media  visual  yang  bekerja  dengan  gambar-gambar, simbol-simbol, dan  

tanda-tanda  visual,  kemudian  disajikan  dengan  di dukung  teknologi  yang 

semakin  hari  semakin  berkembang,  sehingga menghasilkan  bahasa  audio  

visual yang baru. 

Tema film dapat menggambarkan tentang berbagai hal yang memiliki 

kedekatan dengan hubungan manusia misalnya masalah sosial, ekonomi, 

politik, agama, maupun budaya. Selain itu, film juga mampu menumbuhkan 

imajinasi, ketegangan, kesedihan, kegembiraan dan emosi penonton, seolah-

olah mereka merasakan dan ikut berperan serta menjadi bagian dari film 

tersebut.  

Film selalu  mempengaruhi  dan  membentuk  masyarakat  berdasarkan 

muatan  pesan  yang  terkandung  didalamnya. Secara umum, film  merupakan 

gambaran dari masyarakat dimana  film  itu dibuat. Film merupakan refleksi 

dari realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 

Seiring perkembangan waktu , dunia perfilman mengalami kemajuan, 

baik dari segi teknologi maupun cerita atau topik film. Ada juga film-film 
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berkualitas yang tidak hanya dijadikan sebagai media hiburan semata tetapi 

juga mampu menjadi media pendidikan serta menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi khalayak. Dari beberapa film yang yang di buat oleh produser, 

terdapat pula film-film yang berlatar belakang kisah nyata yang dimodifikasi 

alur ceritanya sehingga menjadi menarik baik jalan ceritanya, setting maupun 

penokohannya. 

Salah satu film yang menggambarkan mengenai kehidupan nyata di 

masyarakat adalah film Bollywod “My Name Is Khan”.  Peristiwa pada 11 

September 2001 yakni pengeboman gedung Word Trade Center (WTC) yang 

banyak menyita perhatian dan simpati penduduk seluruh dunia terlebih 

Amerika. Kasus  tersebut menimbulkan berbagai opini yang berkembang 

dimasyarakat dunia mengenai fakta apa yang sebenarnya terjadi dibalik 

serangan tersebut. Film ini menceritakan mengenai kehidupan dengan 

perbedaan agama. Pada awalnya sebelum kejadian pengeboman Word Trade 

Center kehidupan keluarga muslim (Khan) hidup dengan bahagia namun 

setelah adanya pengeboman gedung WTC merupakan musibah bagi keluarga 

Khan. Setelah kejadian  terorisme tersebut digambarkan umat Islam di 

Amerika dicurigai di terror dan diangap sebagai teroris. Sam anak tiri Khan 

pun menjadi korban kekerasan rasial di sekolahnya hingga berujung pada 

kematian.  

My Name Is Khan merupakan film yang merepresentasikan  mengenai 

Islam di Amerika, khususnya setelah kejadian pada 11 September 2001 yang 

meruntuhkan simbol-simbol kebesaran Amerika seperti gedung kembar Word 
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Trade Center, markas pertahanan Amerika Pentagon. Setelah kejadian tersebut 

Islam dan terorisme menjadi perbincangan hangat baik di media massa 

maupun didalam masyarakat. Islam diidentikkan dengan teroris, berbagai 

kejadian terorisme baik nasional maupun internasional selalu dikaitkan dengan 

kelompok-kelompok Islam. Akibatnya citra Islam dimata dunia khususnya  

Amerika menjadi jelek. Hampir seluruh Negara didunia, fokus terhadap 

masalah terorisme, dan Islam selalu menjadi sasaran yang disalahkan dalam 

setiap kejadian terorisme.  

Kasus-kasus terorisme yang terjadi di Amerika pun kemudian 

menimbulkan berbagai opini negatif terhadap Islam. setelah kasus terorisme di 

amerika disusul dengan kasus yang sama dibeberapa Negara termasuk 

Indonesia. Kasus terorisme yang menyeruak pun selalu dikaitkan dengan 

Islam. Hampir setiap media massa baik cetak maupun elekronik dalam 

mengangkat isu-isu mengenai terorisme selalu  dikaitkan dengan islam.Islam 

dianggap sebagai penyebab terjadinya tindakan terorisme, sehingga citra Islam 

dimata duniapun menjadijelek. 

Dampak yang di akibatkan atas runtuhnya gedung Word Trade Center 

ini adalah persepsi, penilaian dan stigma terhadap Islam sebagai agama teroris. 

Tidak hanya stigma dan persepsi negatif yang diperoleh, akibat aksi terorisme 

tersebut umat islam mendapatkan diskriminasi. Pasca pengeboman WTC, di 

Amerika Serikat ada banyak laporan mengenai perlakuan  negatif terhadap 

muslim di Amerika.  

 Menurut laporan Council On American- Islamic Relation 

(CAIR), kekerasan dan diskriminasi yang menimpa umat Islam 
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Amerika sejak kasus WTC sampai bulan Februari 2002 lalu telah 

mencapai 1717 kasus. Bentuknya macam-macam meliputi 

penyerangan fisik (289 kasus), pembunuhan (11 kasus), diskriminasi 

ditempat kerja (166 kasus), diskriminasi di bandara (191 kasus),  

intimidasi di sekolah (74 kasus), perlakuan diskriminasi yang 

dilakukan oleh polisi maupun FBI (224 kasus), perlakuan kebencian 

lewat e-mail (315 kasus).Yang paling banyak adalah kasus pelecehan 

seksual (372 kasus). (http://www.mifty.tripod.com/id46.html). 

 

Film My Name Is Khan, sempat mendapat ancaman boikot oleh 

ekstrimis Hindu di Mumbai,  India, bukan karena tema yang diangkat dalam 

film ini mengenai agama maupun teroris, melainkan  karena pernyataan tokoh 

utama film ini (Shahrukh Khan) bahwa para pemain cricket Pakistan 

seharusnya diikutsertakan dalam ajang kompetisi cricket Liga Perdana 

Menteri. Komentar Sharuk Khan tersebut membuat ekstrimis hindu 

mengecam akan memberhentikan pemutaran film My Name Is Khan di India, 

terkait dengan hubungan antara India- Pakistan yang masih dingin. Di sisi 

lain, dibalik controversial di negaranya sendiri, film ini mampu menembus 

urutan enam dalam box office Inggris,  film My Name Is Khan berhasil 

meraup pendapatan US$ 1,4 juta diminggu pertama penayangannya. 

http://hot.detik.com/movie/read/2010/02/17/125944/1301293/229/-my-name-

is-khan--pecahkan-rekor-box-office-inggris . Film  My Name Is Khan ini 

mendapatkan  dua penghargaan dalam Zee Cine Award di Singapura yakni 

gelar aktor terbaik untuk Shahruk Khan serta sutradara terbaik untuk Karan 

Johar. http://www.kapanlagi.com/showbiz/bollywood/my-name-is-khan-

berjaya-di-bollywood-award.html 

http://www.mifty.tripod.com/id46.html
http://www.kapanlagi.com/showbiz/bollywood/my-name-is-khan-berjaya-di-bollywood-award.html
http://www.kapanlagi.com/showbiz/bollywood/my-name-is-khan-berjaya-di-bollywood-award.html
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Film ini mendapat perhatian yang besar dari khalayak  karena tema 

dari film My Name Is Khan mengangkat salah satu isu dunia yakni mengenai 

terorisme dan sedikit menyinggung rasis. Film ini dikemas secara menarik 

baik dari ceritanya, setting maupun pemerannya sehingga mendapat sambutan 

yang luar biasa dari khalayak. Pesan yang ingin disampaikan dalam film ini 

adalah Islam bukanlah agama teroris hal ini dapat dilihat dari tokoh utama 

(Khan) selalu berkata My Name Is Khan I’m Not The Terorrist. Serta 

keinginannya untuk bertemu Presiden Amerika untuk mengatakan bahwa 

Khan bukan teroris. 

Hal itulah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti film My 

Name Is Khan. Karena film ini menceritakan tentang perjuangan seorang 

muslim melawan stigma Islam sebagai agama teroris. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana film My Name Is Khan merepresentasikan perjuangan melawan 

stigma Islam sebagai agama teroris? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana film “My Name Is Khan” merepresentasikan  

perjuangan melawan stigma Islam sebagai agama teroris. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang 

komunikasi khususnya mengenai analisis semiotik dalam penggunaan 

tanda dan simbol untuk mengungkapkan makna dalam suatu film. 

 

2. Manfaat praktis 

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang penelitian kounikasi 

dengan metode kualitatif pendekatan semiotika pada film. Serta penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pihak 

yang berkepentingan dan membutuhkan pengetahuan berkenaan dengan 

penelitian ini. 


