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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan proses peralihan dan pertukaran informasi 

oleh manusia melalui adaptasi dari dan kedalam sebuah sistem kehidupan 

manusia dan lingkungannya. Hubungan antara komunikasi dengan budaya 

sangatlah erat karena dengan berkomunikasi budaya yang kita punya atau 

yang kita pelajari meliputi suatu simbol, pemaknaan, penggambaran, 

kebiasaan, pemrosesan informasi perkataan atau suatu perbuatan dapat kita 

sampaikan kepada suatu sistem sosial serta kelompok sosial dalam suatu 

masyarakat (Liliweri,2001:5). Komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu dengan media cetak yang berupa majalah, koran, surat kabar ataupun 

dengan media elektronik yaitu televisi, radio, telefon. Dengan media 

elektronik berupa televisi yang salah satunya dibungkus dalam bentuk film 

informasi yang dproduksi dapat disampaikan kepada khalayak luas. 

Film merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan 

informasi yang baik dapat berupa hiburan, pendidikan, seks, ataupun masalah 

budaya yang dapat menjangkau berbagai kalangan baik kalangan atas maupun 

kalangan bawah. Film dapat dijadikan sebagai penghibur dikala saat santai, 

atau menghibur diri saat sedang penat ketika lelah atau sedang menghadapi 

masalah. Media massa ini mempunyai kekekuatan dan kemampuan yaitu 

dapat menjangkau banyak segmen sosial, lalu membuat para ahli bahwa film 
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memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Sejak saat itu merebaklah 

berbagai penelitian yang hendak melihat dampak film terhadap masyarakat. 

Dapat kita lihat dari sejumlah penelitian tentang film yang mengambil 

berbagai topik seperti : pengaruh film terhadap anak, film politik, ataupun 

budaya. Dalam banyak penelitian tentang dampak film terhadapa masyarakat, 

hubungan antara film dan masyarakat selalu dipahami secara linear. Yang 

berarti bahwa film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat 

berdasarkan muatan pesan dari film tersebut, tanpa berperilaku sebaliknya 

(Sobur,2004:127). 

Komunikasi dapat tercipta melalui media film, akan tetapi film hanya 

dapat berjalan satu arah kepada komunikan yaitu penonton. Untuk 

menyampaikan pesan yang terkandung tersebut maka dibutuhkan media 

massa. Oleh karena itu dalam bahasa film terdapat tiga faktor utama yang 

mendasarinya. Yang pertama yaitu gambar (visual), gambar dalam karya film 

berfungsi sebagai sarana utama. Oleh karena itu untuk menanamkan informasi 

terlebih dahulu andalkan kemampuan penyampaian melalui media gambar ini. 

Karena gambar menjadi daya tarik tersendiri diluar alur cerita, tak mustahil 

pemain yang bagus lebih dapat mempertajam atau menarik perhatian dari 

penonton. Yang kedua yaitu suara (audio), keberadaan suara disini berfungsi 

sebagai sarana penunjang untuk memperkuat atau mempertegas informasi 

yang disampaikan melalui bahasa gambar. Hal ini dimungkinkan karena 

sarana gambar belum mampu menjelaskan atau kurang efektif dan efisien, 

selain itu juga kurang realistis. Yang ketiga adalah keterbatasan waktu, faktor 
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ini mengikat serta membatasi kedua sarana bahasa film di atas. Oleh karena 

keterbatasan waktu ini, maka perlu diingat bahwa informasi yang penting saja 

yang yang disampaikan, karena penonton terbiasa dan menganggap bahwa 

semua informasi yang diampaikan tersebut merupakan informasi yang penting 

sehingga dapat membingungkan imajinasi dari penonton (Widagdo,2004:2-3). 

Film diproduksi dan disampaikan kepada khalayak ramai dengan 

berbagai macam pesan yang dimaksudkan untuk dapat diterima oleh khalayak, 

terutama dalam hal permasalahan sosial budaya yang banyak dibuat seperti 

halnya film My Name is Khan. Yang menceritakan tentang permasalahan 

agama yang menganggap bahwa Islam itu sebagai agama yang memiliki sifat 

pembuat kerusakan dan kekacauan. Konflik merupakan salah satu esensi dari 

kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik 

beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan 

ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, 

serta budaya dan tujuan hidupnya. Dari sejarah perkembangan manusia, 

biasanya dalam hal perbedaan seperti inilah yang dapat  menimbulkan konflik 

(Wirawan,2010:1). 

Perilaku dalam kebudayaan yang sering kita lakukan sebenarnya 

menggambarkan betapa orientasi budaya yang kita miliki. Melalui orientasi 

budaya individu, setiap individu dapat menerima semua bentuk situasi apa pun 

yang melibatkan pertemuan antar budaya. Perbedaan antara dua atau lebih 

orientasi budaya  dapat menimbulkan konflik antarbudaya. Hal ini disebabkan 

karena setiap individu tidak mengetahui sejauh mana bentuk, jenis, tingkat 
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harapan terhadap suatu nilai tertentu. Misalnya seperti apa yang ada dalam 

budaya kita baik tetapi belum tentu dalam budaya lain itu buruk 

(Liliweri,2001:147). 

Penulis memilih film yang berjudul Cin(T)a, karena film ini 

menggugat banyak perkara tentang percintaan, Tuhan, agama, serta kehidupan 

nyata. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang film 

Cin(T)a karena didalamnya banyak mengandung unsur budaya yang mencoba 

ditampilkan khususnya dalam hal konflik beragama, yaitu agama Islam dan 

agama Kristen. Film ini bercerita tentang seorang laki-laki yang bernama Cina 

seorang keturunan Batak yang beragama Kristen dan Annisa seorang 

muslimah yang berasal dari Jawa, sebelum mereka dipertemukan mereka 

memiliki problematika sendiri-sendiri. Cina memiliki kehidupan yang pas-

pasan dan berusaha memperoleh beasiswa dan bekerja di waktu longgar untuk 

membiayai kuliahnya, sedangkan Annisa adalah seorang artis terkenal yang 

dipergunjingkan karena prestasi buruk dalam perkuliahannya. 

Walaupun Cina dan Annisa mencoba untuk menyatukan perbedaan 

agama yang mereka miliki tetapi sering sekali mereka berselisih tentang 

keyakinan yang mereka pegang, apalagi setelah Cina mendengar berita 

tentang pengeboman yang dilakukan di gereja-gereja pada waktu Natal, 

ataupun saat cina mengatakan “tega kali bapak kau, sudah tahu muka kau 

perempuan masih dikasih nama perempuan”. Anissa dalam Alqur’an berarti 

perempuan, sama saja bahwa Cina melecehkan Anissa yang memiliki agama 

islam. Mengangkat tema yang “tidak biasa” di dunia perfilman Indonesia, 
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Film cin(T)a ini menyabet dua penghargaan yaitu sebagai Best Original Script 

Festival Film Indonesia (FFI) 2009 dan Winner Audience Award Jakarta Indie 

FilmFestival (JIFFEST) 2009 (http://news.unpad.ac.id/?p=24941/02/05/2013). 

Konflik agama bisa terjadi diantara pemeluk agama yang berbeda atau 

diantara pemeluk agama yang sama serta dapat menimbulkan kekerasan dan 

konflik fisik, seperti perang salib pada zaman Nabi, atau perang Poso yang 

terjadi di Indonesia, konflik ini diawali dengan penyerangan terhadap orang 

muslim yang sedang I’tikaf dimasjid oleh tiga penganut agama Kristen pada 

tanggal 25 Desember 1998. Aparat keamanan tidak cukup cepat untuk 

bertindak, sehingga terjadi pembalasan oleh kelompok Islam terhadap orang 

Kristen (Wirawan,2010:75). 

Semiotika merupakan suatu ilmu atau metode alanalisis untuk 

mengkaji suatu tanda yang mengandung suatu makna yang memiliki arti 

didalamnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanda-tanda adalah perangkat 

yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan didunia ini, di tengah-

tengah manusia dan bersama-sama manusia (Sobur, 2004:15). Pada kerangka 

Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi, yang disebut sebagai mitos. 

Berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai 

dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Dalam hal ini semiotika 

digunakan untuk mengungkap tanda–tanda yang memiliki makna tersembunyi 

(Sobur,2004:71). 

Untuk mendukung penelitian tentang “Representasi Konflik 

Keagamaan dalam film”,  yang pertama penulis mengacu pada penelitian yang 

http://news.unpad.ac.id/?p=24941/02/05/2013
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telah dilakukan sebelumnya oleh Anis Setyowati, berjudul Representasi  

Perjuangan Melawan Stigma Islam Sebagai Agama Teroris (Analisis Semiotik 

Pada Film My Name Is Khan).  Penelitian ini dilakukan dengan metode dari 

Roland Barthes yang lebih tertuju pada gagasan tentang Signifikasi dua tahap. 

Penelitian tersebut membahas tentang terjadinya stigma Islam sebagai agama 

teroris dan perjuangan seorang muslim untuk keluar dari stigma tersebut di 

Negara Amerika, yaitu sebuah negara yang mengira bahwa Islam merupakan 

teroris yang menimbulkan banyak kekacauan yang salah satunya melalui 

pengeboman gedung Word Trade Center pada 11 September 2001. Dari 

penelitian tersebut menunjukan perjuangan stigma Islam sebagai agama teroris 

dilakukan karena adanya Stigma, prasangka terhadap agama Islam yang selalu 

dikaitkan dengan agama teroris, serta adanya diskriminasi terhadap umat 

Islam, baik diskriminasi dalam bentuk tekanan psikis, mental maupun 

kekerasan. Stigma tersebut terbentuk karena adanya pemahaman yang salah 

mengenai Islam, kemudian muncul sikap diskriminatif terhadap umat Islam, 

lalu muncullah keinginan umat muslim untuk keluar dari stigma buruk 

tersebut. 

Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian terdahulu dari 

Chlaras Listyarini, 2013. Yang berjudul Dilema Identitas Etnis Tionghoa 

Dalam Film Televisi (FTV) Analisis Semiotik Tentang Representasi Identitas 

Etnik Tionghoa Di Singkawang Dalam FTV Bakpao Ping Ping. Yang 

menceritakan tentang etnis Tionghoa yang merasa bimbang karena memiliki 

dua budaya sekaligus, yang membagi dibagi kedalam tiga kategori. Yang 
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pertama adalah identitas personal, yang terdiri dari atribut fisik, keinginan, 

cita-cita, kontribusi keluarga,pengaruh keadaan keluarga, pengaruh keadaan 

sosial. Yang kedua ialah identitas sosial yang terdiri dari aspek ekonomi 

sosial, leluhur sebagai rujukan identitas cultural yang membahas tentang 

sistem religi etnis Tionghoa, yang menarik kesimpulan bahwa etnis Tionghoa 

secara pribadi tidak dapat membentuk dirinya sendiri melainkan dibentuk oleh 

faktor-faktor yang ada pada dirinya serta lingkungan sekitar, salah satunya 

dalam film ini masalah fisik menjadi masalah karenaberkaitan dengan unsur 

rasial yang member pengaruh besar padakarakter etnis Tionghoa, sehingga 

etnis tionghoa disini belum menerima keadaan mereka secara fisik, kemudian 

kedilemaan identitas sosial etnis Tionghoa dalam FTV ini disebabkan karena 

lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan identitasnyabaik secara 

ekonomi dan sosial. Intinya dalam film ini etnis Tionghoa berusaha 

mempertahankan budayanya, walaupun mereka minoritas serta 

membandingkan bahwa etnis Tionghoa Taiwan daripada etnis Tionghoa 

Indonesia serta belum menjadi Indonesia seutuknya dan tidak semuanya 

makmur.  

Penelitian mengenai Representasi  Perjuangan Melawan Stigma Islam 

Sebagai Agama Teroris yang telah dilakukan oleh Anis Setyowati dalam film 

My Name is Khan lebih mengacu terhadap Islam sebagai agama yang diduga 

sebagai agama teroris, sedagkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih 

mengacu terhadap konflik keagamaan dan prasangka stereotip yang terjadi di 

dalam film Cin(T)a. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Representasi Konflik Agama Islam dan Kristen dalam Film 

Cin(T)a? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui representasi konflik agama Islam dan kristen dalam 

film Cin(T)a. 

1.3.2 Untuk mengetahui simbol – simbol dan makna konflik dalam film 

Cin(T)a.   

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis maupun 

dalam segi praktis. Manfaat yang ada sebagai berikut : 

 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dalam bidang komunikasi khususnya dalam bidang komunikasi 

dengan menggunakan metode semiotika dengan menggunakan 

simbol dan tanda pada suatu film. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi khalayak agar 

lebih kritis menyikapi konflik agama yang terdapat pada film. 

Diharapkan dapat menghargai perbedaan antar umat beragama dan 

tercipta toleransi antar umat beragama. 
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1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Film sebagai alat Komunikasi Massa 

Proses komunikassi pada hakikatnya adalah proses penyampaian 

pikiran atau perasaan oleh penyampai pesan (komunikator) kepada 

khalayak ramai (komunikan). Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, 

opini, atau hal lain yang muncul dibenaknya. Perasaan bisa berupa 

keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan, 

keberanian, kegairahan, yang timbul dari lubuk hati. Proses komunikasi 

terbagi menjadi dua tahap, yaitu meliputi :  

1. Proses komunikasi secara primer, yaitu proses penyampaian pikiran 

atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan 

lambang (simbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer 

dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna, 

yang secara langsung mampu menterjemahkan pikiran atau 

perasaan komunikator kepada komunikan. 

2. Proses komunikasi secara sekunder, ialah proses penyampaian 

pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat 

atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai 

media pertama. Hal ini menggunakan media seperti surat, telepon, 

surat kabar, majalah, radio, televisi (Effendy,1995:11-16). 

Komunikasi merupakan hubungan kontak antar dan antara manusia 

baik individu maupun kelompok. Di kehidupan sehari–hari disadari atau tidak 

kita sadari komunikasi menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. 
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Karena manusia sejak lahir sudah berkomunikasi dengan lingkungannya. 

Gerak dan tangis yang pertama pada saat ia dilahirkan adalah suatu tanda 

komunikasi (Widjaja,2002:1).  

Tanda merupakan sesuatu yang bersifat fisik, bisa dipersepsi indra 

kita. Tanda mengacu pada sesuatu yang berada diluar tanda itu sendiri dan 

bergantung pada pengenalan oleh penggunanya sehingga bisa disebut tanda 

(Fiske,2010:61). Komunikasi massa menurut Wilbur Schramm  terdapat dua 

aktivitas didalamnya yaitu encoding sepperti berbicara, menulis, percetakan 

dan film dalam sebuah program televisi. Decoding dilakukan melalui 

mendengar, membaca, serrta menonton televisi (Tamburaka,2012:17). 

Pentingnya peranan media, yakni media sekunder, dari proses 

komunikasi disebabkan oleh efisiensinya dalam mencapai komunikan. Surat 

kabar, radio, atau televisi misalnya, merupakan media yang efisien dalam 

mencapai komunikan dalam jumlah yang sangat banyak. Jelas efisien karena 

menyiarkan sebuah pesan satu kali saja, sudah dapat tersebar luas kepada 

khalayak yang begitu banyak jumlahnya. Umpan balik dalam komunikasi 

bermedia, terutama media massa, biasanya umpan balik tertunda, karena 

sampainya tanggapan reaksi khalayak kepada komunikator memerlukan 

tenggang waktu. Bagaimanapun dalam proses komunikasi bermedia, 

misalnya dengan radio, televisi, ataupun film, umpan balik akan terjadi 

(Effendy,1995:17). 

Film sebagai salah satu bentuk media massa yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan kepada khalayak sangat besar pengaruhnya, untuk itu 
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khalayak harus lebih mampu menyikapi pesan yang ada di dalam suatu film 

yang ditayangkan. Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak 

segmen sosial, lantas membuat para ahli bahwa film mempunyai potensi 

untuk mempengaruhi khalayaknya. Sejak itu, maka merebaklah berbagai 

berbagai penelitian yang hendak melihat dampak film terhadap masyarakat. 

Dapat dilihat dari sejumlah penelitian film yang mengambil berbagai topik 

seperti pengaruh film terhadap anak, film dan agresivitas, film politik, 

ataupun film agama (Sobur,2004:127).  

Film pertama kali lahir di paruh kedua abad ke 19, dibuat dengan bahan 

seluloid yang sangat mudah terbakar, bahkan oleh percikan abu rokok 

sekalipun.sesuai perjalanan waktu para ahli berlomba-lomba untuk 

menyempurnakan film agar lebih aman, lebih mudah diproduksi, serta enak 

ditonton (Effendy,2005:20). Tetapi konten dan fungsinya sangat jarang, 

kemudian film berubah menjadi alat presentasi dan distribusi dari tradisi 

hiburan yang lebih tua, menawarkancerita, panggung, musik, drama, humor, 

serta trik teknis bagi konsumsi popular. Film juga hampir menjadi media 

massa dalam artian bahwa film dapat menjangkau populassi dalam jumlah 

besar dengan cepat, bahkan diwilayah pedesaan. Sebagai media massa, film 

merupakan bagian dari respons terhadap penemuan waktu luang, waktu libur 

dari kerja, serta sebuah tuntutan untuk menghabiskan waktu luang bersama 

keluarga yang sifatnya terjangkau. Dengan kata lain film dapat memberikan 

keuntungan budaya bagi kelas pekerja yang telah dinikmati oleh kehidupan 

sosial mereka yang cukup baik. Dinilai dari pertumbuhannya yang fenomenal, 
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permintaan yang dipenuhi oleh film sangatlah tinggi. Khalayak menganggap 

bahwa kebutuhan yang dipenuhi oleh filmlah yang paling penting 

dibandingkan dengan teknologi ataupun iklim politik. Jadi seakan khalayak 

kabur dari kehidupan realitas yang membosankan menuju kedunia yang 

glamour, keinginan yang kuat untuk terjebak didalamnya, pencarian tokoh 

idola dan pahlawan, keinginan untuk mengisi waktu luang dengan biaya yang 

murah dan aman, serta dapat bersosialisasi (Mc Quail,2011:35). 

W.T. Anderson (dalam Danesi,1992 :125-130), menyatakan bahwa 

media mengambil bahan mentah berupa pengalaman dan membentuknya 

menjadi cerita. Mereka mengisah ulangkan semua itu kepada kita, kita 

menyebutnya realitas. Informasi yang dan acara yang ditayangkan dalam 

bentuk ringkas dan dibatasi waktu akibatnya pemirsa hanya mempunyai 

sedikit waktu untuk merenungkan topik, implikasi, serta makna yang 

terkandung didalam informasi televisi. 

1.5.2 Semotika Komunikasi 

Film merupakan merupakan kajian yang amat relevan bagi kajian 

analisis struktural dan semiotika, Van Zoest (dalam Sobur,2004:128) film 

dibangun dengan tanda-tanda semata. Tanda-tanda itu termasuk dalam 

berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek 

yang diharapkan. Rangkaian gambar dalam suatu film menghasilkan imajinasi 

dan sistem penandaan. Yang paling penting dalam film adalah gambar dan 

suara, kata yang diucapkan ditambah dengan suara-suara lain yang serentak 

mengiringi gambar-gambar, serta musik film. Sitem semiotika yang lebih 
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penting lagi dalam film adalahdigunakannya tanda-tanda ikonis , yakni tanda-

tanda yang menggambarkan sesuatu. 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda 

yang mengandung makna tertentu. Tanda sendiri adalah segala sesuatu yang 

berupa warna, isyarat, kedipan mata, objek, ataupun rumus matematika yang 

merepresentasikan sesuatu yang lain selain dirinya (Danesi,2010:6-7). Tanda 

itu sendiri dalam pandangan Saussure  merupakan manifestasi konkret dari 

citra bunyi dan sering diidentifikasikan citra bunyi sebagai penanda. Jadi 

penanda dan petanda merupakan unsur-unsur mentalistik. Dengan kata lain di 

dalam tanda terungkap citra bunyi ataupun konsep sebagai dua komponen yang 

tak terpisahkan. Bagi Saussure, hubungan antara penanda dengan petanda 

bersifat bebas, baik secara kebetulan maupun ditetapkan (Sobur,2004:32). 

Simbol adalah tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada 

seseorang, Herususatoto (dalam Sobur,2004:155). Simbol tidak dapat disikapi 

secara isolatif, terpisah dari hubungan asosiatifnya dengan simbol lainnya. 

Walaupun demikian berbeda dengan bunyi, simbol telah memiliki kesatuan 

bentuk dan makna. Berbeda pula dengan tanda, symbol merupakan kata atau 

sesuatu yang disa dianalogikan sebagi kata yang telah terkait dengan penafsiran 

pemakai, kaidah pemakaian sesuai dengan jenis wacananya, dan kreasi 

pemberian makna sesuai dengan intense pemakainya. Simbol yang ada di 

dalam serta berkaitan dengan ketiga hal tersebut dinamakan bentuk simbolik 

(Sobur,2004:156). Banyak orang yang menganggap bahwa simbol sama 

dengan tanda. Sebenarnya tanda berkaitan langsung dengan obyek, sedangkan 
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simbol sendiri memerlukan proses pemaknaan yang lebih intensif setelah 

menghubungkan dia dengan objek. Dengan kata lain, symbol lebih substantif 

daripada tanda (Sobur,2004:160). 

Sedikitnya ada lima pandangan dari Saussure yang dikemudian hari 

menjadi peletak dasar dari strukturalisme Levi-Strauss, yaitu pandangan 

tentang signifier (penanda) dan Signified (petanda). penanda adalah suatu  

bunyi yang bemakna atau coretan yang bermakna, jadi penanda adalah aspek 

material dari bahasa, seperti apa yang dikatakan, didengar atau apa yang ditulis 

dan dibaca. Sedangkan petanda adalah gambaran mental, pikiran, atau konsep. 

Form (bentuk) dan content (isi) bahasa berisi sistem nilai, bukan koleksi unsur 

yang ditentukan oleh materi, tetapi sudah ditentukan perbedaannya. Language 

(bahasa) dan Parole (tuturan, ujaran) ini seperti hubungan sebab akibat yang 

saling berkaitan, Synchronic (sinkronik) dan Associative (diakronik) hal ini 

mencakup masalah waktu  seperti antara masa lalu dan masa kini, serta 

syntagmatic (sintagmatik) Associative (paradigmatik) hubungan ini terdapat 

pada kata-kata sebagai rangkaian bunyi-bunyi maupun kata-kata sebagai 

konsep (Sobur,2004:46-54). 

Seorang ilmuan semiotika yang bernama Charles Sanders Peirce juga 

mendefinisikan semiotika menjadi 3 bagian yang meliputi hal seperti:  

a. Ikon merupakan tanda yang dirancang untuk merepresentasikan sumber 

acuan melalui simulasi atau persamaan (sumber acuan dapat diindra, 

didengar). Contohnya seperti segala macam gambar seperti potret dengan 

peta. 
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b. Indeks yaitu tanda yang dirancang untuk mengindikasikan sumber acuan 

atau saling menghubungkan sumber acuan, seperti menyatakan sebab dan 

akibat. Contohnya seperti jari yang menunjuk memiliki arti di sini, disana, 

kata ganti aku, kau, ia. 

c. Simbol tanda yang dirancang untuk menyandikan sumber acuan melalui 

kesepakatan atau persetujuan, seperti hubungan alamiah antara penanda 

dengan petanda. Contohnya simbol sosial seperti mawar, simbol 

matematika (Danesi, 2010:39). 

Menurut Peirce, sebuah analisis tentang esensi tanda mengarah 

pada pembuktian bahwa setiap tanda ditentukan oleh objeknya. Pertama, 

dengan mengikuti sifat obyeknya ketika kita menyebut tanda sebuah ikon. 

Kedua, menjadi kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan obyek 

individual, ketika kita menyebut tanda sebuah indeks. Ketiga, kurang 

lebih, perkiraan yang pasti bahwa hal itu diinterpretasikan sebagai obyek 

denotatif sebagai akibat dari suatu kebiasaan ketika kita menyebut tanda 

sebagai suatu simbol (Sobur,2004:35). Sedangkan menurut Roland 

Barthes semiotika dideskripsikan menjadi beberapa bagian, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

b. Signified (petanda) a. Signifier (penanda) 

c. Denotative sign (tanda denotatif) 

e. CONNOTATIVE SINIFIED 

(PETANDA KONOTATIF) 

d. CONNOTATIVE SIGNIFIER 

(PENANDA KONOTATIF) 
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 Gambar 1 Peta Roland Barthes  (Sobur,2004:69). 

Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan petanda (2) Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda 

denotatif adalah juga tanda konotatif (4) Jadi dalam konsep barthes tanda 

konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun juga 

mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya 

(Sobur, 2004:69).  

Konotasi dalam kajian semiotika dipakai untuk menjelaskan salah 

satu dari tiga cara kerja tanda dalam tatanan pertandaan kedua. Konotasi 

menggambarkan interaksi yang berlangsung tatkala tanda bertemu dengan 

perasaan atau emosi penggunaanya dan nilai-nilai kulturalnya. Yang kedua 

yaitu denotasi, tatanan ini menggambarkan hubungan antara penanda 

dengan petanda di dalam suatu tanda. Antara tanda dengan referennya 

dalam relitas eksternal. Hal ini mengacu pada anggapan umum, makna 

jelaslah tentang tanda. Sebuah foto tentang keadaan jalan mendenotasikan 

jalan tertentu : kata “jalan” mendenotasikan jalan perkotaan yang 

membentang di antara bangunan (Fiske,2010:118). 

Pada dasarnya terdapat perbedaan antara denotasi dengan konotasi 

yang dimengerti oleh Roland Barthes. Denotasi diibaratkan sebagai makna 

yang sesungguhnya, bahkan kadang kala juga dirancukan dengan referensi 

atau acuan. Proses signifikasi yang secara tradisional disebut sebagai 

f. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 
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denotasi ini biasanya mengacu pada penggunaan bahasa dengan arti yang 

sesuai dengan apa yang terucap. Akan tetapi dalam semiotika Rolland 

Barthes denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, sementara 

konotasi merukapakan tingkat yang kedua (Sobur,2004:70). 

Dari kerangka Barthes konotasi identik dengan operasi ideologi yang 

disebutnya sebagai mitos, yang berfungsi untuk mengungkapkan serta 

nenberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam 

periode tertentu Budiman (dalam Sobur,2004:71).  

Dari sistem semiotika Barthes juga mengenal istilah language dan 

parole. Language adalah kemampuan berbahasa yang ada pada setiap 

manusia yang bersifat pembawaan, namun pembawaan ini harus 

dikembangkan dengan dengan lingkungan dan stimulus yang menunjang. 

Menurut Barthes language adalah sesuatu yang sudah ada dan tidak 

direncanakan sendiri, seseorang tidak akan bisa menggunakannya apabila 

tidak mempelajarinya. Hidayat (dalam Sobur,2004:50) mengatakan 

language adalah abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial 

budaya, sedangkan parole adalah ekspresi bahasa pada tingkat individu. 

Parole dapat dipandang sebagai kombinasi yang memungkinkan subjek 

(penutur) sanggup menggunakan kode bahasa untuk mengungkapkan 

pikiran pribadinya. 

1.5.3 Representasi Konflik dalam Film 

Representasi dapat didefinisikan sebagai pengguna tanda (gambar, 

bunyi) untuk menghubungkan, menggambarkan memotret, atau 
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mereproduksi sesuatu yang dilihat, diindra, dibayangkan, atau dirasakan 

dalam bentuk fisik tertentu. Dengan kata lain, proses menaruh X dan Y 

secara bersamaan itu sendiri (Danesi,2010:24).  

Bahasa, kode, atau sarana komunikasi apapun juga dapat bertindak 

sebagai sarana representasi. Kita mendapatkan berbagi pandangan tentang 

masa muda, ras, umur, seterusnya dari artikel – artikel tertulis serta dari 

gambar – gambar, dari komik serta dari film. Jadi dengan kata lain makna 

representasi adalah penggambaran sesuatu hal yang diartikan dengan 

berbagai makna yang berbeda tergantung darimana cara kita memandang 

suatu hal tersebut. Seperti halnya pendeskripsian terhadap orang-orang 

yang membantu mendefinisikan kekhasan kelompok-kelompok tertentu, 

misalnya guru. Tetapi representasi juga diartikan sebagaipenggambaran 

berbagai institusi, misalnya sekolah. Kata tersebut tidak hanya 

berpenampilan dipermukaan, tetapi juga menyangkut makna-makna yang 

dikaitkan penampilan yang dikonstruksi misalya guru dan sekolah 

(Burton,2008:135). 

Representasi menyangkut tentang bagaimana seseorang maknai 

sesuatu hal. Representasi yang terdapat dalam media visual dikonstruksi 

dalam sudut pandang tertentu: 

1.5.3.1. Sudut Pandang Pertama 

Seperti halnya kamera yang ada diluar angkasa menempatkan kita 

dalam hubungan dengan subjek dan mempengaruhi bagaimana kita 

memahaminya. Posisi kamera, yang dipilih oleh fotografer atau pembuat 
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film untuk suatu alasan, kita diposisikan sebagai penonton . sebagai contoh 

sudut pandang yang tinggi pada suatu jarak dari subjek memberikan efek 

berupa menjauhkin kita dari subjek tersebut. Sehingga mendorong kita 

menjadi pengamat, bukan partisipan. 

1.5.3.2 Sudut Pandang Kedua 

Tentang studi sudut pandang berkaitan dengan pandangan intelektual 

dan kritis media yang diambil dan berkaitan dengan materi media 

(Burton,2008:136). Hall (dalam Burton,2008:136-137) mendiskripsikan 

tiga pendekatan terhadap representasi. Pendekatan secara reflekif yaitu 

berkaitan dengan pandangan atau makna tentang representasi dalam 

masyarakat sosial kita. Yang dimaksud disini adalah bagaimana 

masyarakat memandang dan mengartikan sesuatu hal yang dimaksud. 

Intensional yaitu nenaruh perhatian terhadap pandangan kreator/ atau 

produser representasi tersebut. Sedangkan konstruksionis yaitu menaruh 

perhatian terhadap bagaimana representasi dibuat melaliu bahasa, 

termasuk kode-kode visual. 

1.5.4 Pengertian Konflik 

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan 

perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. 

Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, 

sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik , serta 

budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan 

inilah yang salalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan 
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tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan akan selalu terjadi 

(Wirawan,2010:1- 2). 

Johnson (dalam Surata,2001:1), Konflik merupakan bagian dari 

dinamika sosial yang lumrah terjadi di setiap interaksi sosial dalam tatanan 

pergaulan keseharian masyarakat. Masyarakat dimana pun mereka berada 

akan senantiasa menghadapi kemungkinan terjadinnya konflik sepanjang 

peradaban manusia di muka bumi. Konflik merupakan warna lain dari 

kehidupan yang tidak akan bisa dihapuskan (Surata,2001:2). 

Sering kali dalam wilayah – wilayah yang heterogen, maupun yang 

minoritas jumlah pemeluknya sangat menonjol hubungan antar agama 

sering jadi masalah, sebab sebabnya adalah : 

1.  Ada gejala orang tidak bisa membedakan antara kepentingan yang 

akan diwakili dan kapan harus bertindak mewakili suku dan kapan 

sebagai seseorang dari agama tertentu. 

2. Gejala yang berasal dari beragam suku bangsa selalu merasa 

kelompoknya paling superior (dalam artian etnik, agama, golongan, 

suku bangsa). Superitas mengakibatkan bangkitnya ucapan 

“melecehkan” suku bangsa atau agama lain. 

3. Cenderung lebih berkomunikasi dengan orang lain yang sama agama 

atau suku ataupun keduanya. 

4. Gejala orang yang gemar mendiskriminasi pihak lain karena perbedaan 

agama dan suku tertentu, misalnya agar tidak berprestasi apalagi 

promosi. 



21 
 

5. Orang yang merasa curiga, berfikir negatif jika ada kelompok etnik 

(suku, agama, ras, ataupun golongan) lain berbuat lebih 

(Liliweri,2001:262-263). 

Selama beberapa dekade di akhir abad 20, beberapa konflik 

meledak dibanyak wilayah di dunia. Tahun 2001, mengawali abad 21, 

konflik etnik juga melanda Kosovo, Chechnya, Israel, Kashmir, Sri Lanka, 

serta Indonesia. Menurut banyak pandangan banyak analis politik dan 

ilmuan sosial, era Perang Dingin dan konflik ideologis telah 

menghantarkan pada era perang etnik dan konflik kebudayaan. Konflik 

etnik adalah suatu gambaran yang tidak dapat untuk dipungkiri lagi dalam 

panorama sosiopolitik kontemporer (Baidhawy,2002:53). 

Agama sebagian besar merupakan penyebab konflik yang terjadi, 

terlihat jelas bahwa dimana-mana kekuatan utama warisan sejarah dan 

kebencian primodial dipersepsi sebagai tradisi agamaserta memori konflik 

agama yang ada di masa lampau. Begitu juga dengan penjelasan 

sosioekonomi, dimana paksaan-paksaan modernisasi telah melahirkan 

kebangkitan agama, penemuan kembali tradisi dengan tujuan untuk 

memberi makna yang stabil pada pemeluknya di dalam kekacauan 

perubahan sosioekonomi. Sedangkan dalam hal politik, terdapat situasi 

dimana mesyarakat berupaya untuk lari dari dilema keamanan dalam 

kegagalan pemerintahan, mereka melarikan diri dengan meminta 

perlindungan diri dari komunitas keagamaan. Pemikiran bahwa agama 

dapat memainkan peran krusial dalam konflik etnik menarik banyak 
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ilmuwan sosial, karena kepercayaan-kepercayaan pribadi mereka sering 

kali menempatkan posisi yang memusuhi agama. Jika agama dapat 

ditunjukkan sebagai penyebab yang bersifat keharusan dan cukup bagi 

terjadinya konflik etnik, maka semua hal tersebut dapat menjadi alasan 

yang kuat mengapa peran agama dalam masyarakat manapun justru dalam 

keadaan merosot, bahkan tenggelam (Baidhawy,2002:53-54). 

1.6 Konflik Islam dan Kristen di Indonesia 

Agama dalam artian “klasik” merupakan seperangkat aturan yang 

yang menata hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan 

tuhan hubungan manusia dengan manusia lainnya, srta hubungan manusia 

dengan lingkungan. Agama juga merupakan suatu sistem keyakinan yang 

dianut dan tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau 

masyarakat yang menginterpretasi dan memberi respons terhadap apa 

yang dirasakan serta diyakini sebagai gaib dan suci (Liliweri,2001:254). 

Hubungan antar agama dapat ditinjau dari dua dimensi, yakni :  

1) Pemahaman bersama antara semua pihak yang berhubungan dan 

berkomunikasi tentang tema tugas dan fungsi universal dan internal 

agama. 

2) penampilan atau atraksi nilai dan norma serta ajaran agama – agama 

yang dapat dilihat melalui perilaku pemiliknya (Liliweri,2001:257). 

Pada masyarakat majemuk seperti di Indonesia, konflik sekurang-

kurangnya dalam pengertian perbedaan pendapat bukanlah suatu gejala 

sosial yang perlu dihindari. Konflik dalam hal perbedaan pendapat itu 
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justru merupakan sesuatu yang melekat pada setiap masyarakat yang 

majemuk. Tetapi berbeda saat konflik ini menjadi konflik yang begitu 

besar dan pada skala yang lama seperti kasus Ambon-Maluku. Tak pernah 

terbayang bahwa keluarga-keluarga yang berbeda agama bisa saling 

membantai kerena suatu dendam kesumat sesaat, yang tak pernah 

diungkapkan secara jelas dari mana, untuk apa dendam tersebut 

dinyalakan ke tengah masyarakat Ambon-Maluku (Mizan,2001:22).  

Indonesia memiliki sejarah konflik sosial yang sangat panjang 

yang melibatkan kelompok agama serta etnis. Sejak kemerdekaan konflik 

yang ada tidak menyurut, tetapi malah menjadi lebih sering dan kompleks, 

hal ini bisa terjadi karena masalah sepele, akan tetapi juga dapat 

disebabkan oleh faktor-faktor sosio-politik yang sangat melibatkan 

pimpinan-pimpinan formal dan informal. 

Islam dan masyarakat yang ada di Asia juga tidak dapat dipungkiri 

telah mempunyai gemanya dan telah mewarnai sejumlah konflik lokal di 

kalangan masyarakat Indonesia. Konflik yang ada seperti telah menjadi 

permanen, meskipun kelihatan mustahil untuk menghilangkan konflik 

yang ada, tetapi mungkin kita dapat mengurangi dampak yang akan 

diakibatkan oleh konflik tersebut. Penting sekali untuk memiliki sistem 

manajemen atas konflik kita sendiri (Inis,2003:53). Seperti konflik yang 

terjadi pada masa orde baru disebabkan karena kesalahan dalam 

menerapkan kebijakan ekonomi, politik, sosial serta budaya, sehingga 
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menimbulkan berbagai masalah pembangunan seperti kemiskinan, 

kesenjangan ekonomi dan pendapatan.  

Konflik yang terjadi tersebut sering dianggap sebagai dampak dari 

kecemburuan sosial dan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang. 

Selain itu, di masa lalu hubungan sosial maupun politik yang diwadahi 

oleh konsep SARA (suku, agama, ras, serta antar golongan) sebenarnya 

menimbulkan dampak negatif bagi harmonisasi hubungan sosial dalam 

masyarakat. Fenomena yang terjadi mengibaratkan bahwa sepertinya 

masalah sosial hanya mengerucut pada stigma pribumi dan non pribumi. 

Fenomena konflik sosial yang mengalami pergeseran transformasi yang 

cukup signifikan dari pola pribumi vis-a-vis dengan non pribumi, yaitu 

penduduk asli berhadapan dengan pendatang . seperti yang terjadi di 

Ambon .  

Padahal secara komposisi penduduk, pendatang lebih kecil 

dibandingkan dengan penduduk aslinya yang mayoritas beragama Kristen. 

Pertentangan lain yaitu terjadi antara Agama Islam dengan Agama Kristen. 

Pola ini berkembang terutama pada daerah-daerah yang mempnyai 

keseimbangan pemeluk agama, sebagaimana yang terjadi di Ambon dan 

Mataram. Konflik tersebut terjadi juga disebabkan oleh faktor eksternal, 

seperti disebabkan oleh provokator, median massa, serta pihak tertentu 

yang berniat mengacaukan kondisi sosial, politik, ekonomi. Konflik antara 

agama Islam dan Kristen juga terjadi di Mataram, selain itu acara tablik 
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akbar untuk solidaritas kasus ambon ini ternyata berubah menjadi 

kerusuhan antar beragama (Sihbudi dkk,2001:1-3). 

Pertikaian yang terjadi antara Umat Islam dengan Kristen juga 

terjadi karena orang-orang Kristen berusaha membuat kristenisasi yang 

ada di wilayah Aceh, Sumatra Barat, serta Sulawesi. Dengan penyebaran 

secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang Kristen tersebut 

berhasil mendirikan gereja-gereja Khususnya di Jawa Tengah dan Jawa 

Timur. Tetapi yang lebih mengejutkan bahwa ternyata missionaries 

Kristen setelah lima tahun berhasil membuat orang muslim berpindah 

agam menadi Kristen. Hal ini kemudian memicu konflik sosial antara 

umat Islam dengan orang-orang Kristen. Terbukti dengan terjadinya 

perusakan tempat-tempat ibadah. Di beberapa kota di Jawa Tengah, Aceh, 

Makassar, terjadi perusakan Gereja oleh para pemuda muslim. Sebaliknya, 

di Sulawesi Utara dan Ambon terjadi pembakaran masjid oleh para 

penganut Kristen Protestan (Afif,2013:110). 

Selain itu menurut Harian The Jakarta Times, Jakarta 13 Juli 1967, 

peristiwa Makassar adalah perusakan gereja yang diawali oleh penghinaan 

yang dilakukan oleh pendeta Kristen terhadap Nabi Muhammad Saw. 

Ketika mengajar agama di depan para murid-muridnya di sekolah Kristen 

tempat dimana pendeta tersebut mengajar yang sebagian beragama Islam. 

Pendeta tersebut mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang 

pezina, bodoh dan tolol, serta tidak pendai membaca dan menulis. Ucapan 

tersebut menyebar dan umat Islam merasa sangat tersinggung.  
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1.7 Stereotip dalam Komunikasi 

Strereotip merupakan  saat bagaimana cara kita untuk menilai, 

menggambarkan seseorang atau suatu golongan dengan persepsi yang kita 

miliki yang tentunya kita peroleh dari proses belajar atau melalui 

pengalaman yang kita peroleh. stereotip ini sering muncul dalam 

berkomunikasi , hal ini terjadi karena kita memiliki sifat overgeneralisasi 

dan penilaian negatif (tindakan atau prasangka) terhadap anggota 

kelompok lain yang dapat menyebabkan adanya suatu konflik (Samovar 

dkk, 2010:203). 

Setiap manusia tidak terlahir dengan langsung memiliki stereotip 

karena stereotip diperoleh dengan cara di pelajari. Mungkin yang paling 

penting dari stereotip adalah proses sosialisasi yang dimulai dari orang tua 

kita. Secara tidak langsung orang tua mengajarkan bagaimana cara kita 

melakukan stereotip terhadap seseorang. Misalnya anak muda sekarang 

sangat malas bekerja dan hanya bisa meminta kepada orang tua, hal 

tersebut juga sudah merupakan stereotip yang secara tidak sengaja 

diajarkan kepada anak. Selain itu dalam perkembangan anak proses 

sosialisasi terus berlangsung seperti ikut dalam berbagai kelompok agama 

dan sosial. Kelompok ini walaupun mengajarkan pandangan yang baik, 

namun juga secara sengaja atau tidak sengaja mengajarkan stereotip 

mengenai pendangan yang lain. Misalnya dalam belajar tentang agama 

mendengarkan pengajian “kejahatan teroris agama”. Anak mungkin 

mempelajari stereotip menganai Islam.banyak stereotip juga disebarkan 



27 
 

oleh media massa dan disebarkan melalui bentuk media, salah satunya film 

(Samovar dkk, 2010:204). 

Televisi terbukti bersalah dalam menyediakan gambaran yang 

salah mengenai banyak kelompok etnis, orang tua, serta agama. Wood 

(dalam Samovar, 2010:204), menyimpulkan pengambaran perempuan dan 

laki-laki dari televisi dalam tulisannya “media sering menampilkan laki-

laki sebagai sosok yang aktif, petualang, kuat, agresif secara seksual, 

kemudian menggambarkan sosok perempuan sebagai sosok yang muda, 

kurus, cantik, pasif. 

Stereotip dapat menghambat komunikasi antar budaya, yaitu: 

pertama stereotip merupakan sejenis penyaring menyediakan informasi 

yang konsisten dengan informasi yang dipercayai oleh orang lain. Hal ini 

dapat menyebabkan orang tersebut tidak mengetahui informasi yang 

diberitakan benar atau salah. Kedua, stereotip yang menyatakan bahwa 

suatu kelompok mempunyai sifat yang sama. Ketiga, stereotip 

menghalangi keberhasilan sebagai komunikator, karena stereotip biasanya 

berlebih-lebihan dan berubah ubah, kadang benar, kadang salah. Keempat, 

stereotip jarang berubah, karena stereotip yang dimiliki terus berkembang 

sehingga kadang menyebabkan stereotip mengenai budaya lain (Samovar 

dkk, 2010:205-206). 
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1.8 Aspek Sinematografi 

1.8.1 Teknik pengambilan gambar : 

a. Extreme Close Up : yaitu pengambilan secara lebih detail, pada satu 

bagian tubuh atau aksi yang mendukung informasi peristiwa jalinan 

alur cerita. Contoh gambar:  

 

b. Close Up : Yaitu framing pengambilan gambar di mana kamera berada 

dekat atau terlihat dengan subjek, sehingga subyek terlihat memenuhi 

ruang frame dapat disebut juga dengan close shot. Contoh gambar: 

 

c. Medium Close Up : pengambilan gambar dengan komposisi framing 

subjek lebih jauh dari close up namun lebih dekat dari medium shot. 

Untuk pengambilan gambar ini harus lebih diperhatukan sendi subyek. 

Contoh gambar: 
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d. Medium Shot : yaitu merekam gambar tubuh kurang lebih setengah 

badan. Pengambilan dengan medium shot biasanya digunakan 

kombinasi dengan follow shot terhadap obyek bergerak. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperhatikan detil subyek dan sedikit memberi 

ruang pandang subyek. Contoh gambar: 

 

e. Medium Full Shot (knee shot) : memberi batasan tubuh kurang lebih ¾ 

ukuran tubuh. Pengambilan gambar semacam ini memungkinkan 

penonton untuk mendapatkan informasi sambungan peristiwa dari aksi 

tokoh tersebut, misalnya setelah duduk lalu sang tokoh berdiri, 

mengambil sesuatu beda yang ada dikepalanya, tanpa dibantu shot lain 

yang menunukkan benda dikepalanya. Informasi ini mungkin tidak 

didapat penonton hanya dari medium shot saja. Contoh gambar: 

 

f. Full Shot : pengambilan gambar secara utuh dari kepala sampai dengan 

kakinya, secara teknis batasan atas diberisedikit ruang untuk head 

room. 
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g. Medium Long Shot : mengikut sertakan setting sebagai pendukung 

suasana, hal ini deperlukan karena ada kesinambungan cerita dan aksi 

tokoh dengan seting tersebut. 

h. Long Shot : type of shot dengan ukuran framing antara MLS dan ELS, 

dengan kata lain luas ruang pandangnya lebih lebar dibanding medium 

long shot dan lebih sempit di banding Extreeme long shot dan lebih 

sempit dibandingkan ELS. Contoh gambar: 

 

i. Extreeme Long Shot : pengambilan gambar dimana artist tampak lebih 

jauh hampir tak terlihat, disini seting ruang ikut berperan. Objek 

gambar terdiri dari artist dan interaksinya dengan ruang, sekaligus 

untuk mempertegas atau membantu imajinasi ruang cerita dan 

peristiwa kepada penonton (Widagdo,2004:55-63). Contoh gambar: 
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1.8.2 Posisi pengambilan gambar  kamera dibagi menjadi: 

High Angle merekam gambar dari sudut atas objek sehingga 

tampak terekspose dari bagian atas 

Top Angle teknik pengambilan gambar tepat dari sudut atas 

subjek 

Bird Eye View pengembangan dari High Angle, tetapi bird eye 

view terlhat lebih dramatis 

Low Angle melakukan pengambilan gambar dari sudut 

bawah 

Frog eye level yaitu dimana letak kamera kurang lebih di 

bawah paha 

Eye level standar pengambilan gambar dalam ketinggian 

relative sedang. Profil Shot: pengambilan 

gambar dengan eye level namun sedikit miring 

dengan derajat tertentu 

Over Shoulder mengambil adegan dialog dari sudut belakang 

atau punggung 

Walking Shot yaitu terjemahan dari follow shot di mana 

mengikuti langkah talent saat berakting namun 

lebih menitik beratkan perhatian pada kakinya 

Fast Road Effect konsep yang dipakai sama dengan walking shot 

tetapi lebih cepat pergerakan kameranya dalam 

mengikuti objek 
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Artificial Shot dimaksudkan untuk lebih memperindah shot 

sehingga lebih bernuansa seni 

Reflection Shot seorang aktor atau aktris duduk atau berdiri di 

depan cermin sambil melakukan aktingnya , 

namun angle pengambilan gambar mengarah 

kecermin dengan bayangan diri aktor atau aktris 

tersebut 

    (Widagdo,2004:64-72). 



 

 

3
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1.8.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Film cin(T)a 

Kategorisasi Tanda 

1. Representasi Stereotip Antar Pemeluk Agama 

2. Hilangnya Rasa Nasionalisme  

3. Representasi Pembelaan Agama Islam sebagai Agama Teroris 

dan Pelecehan Kitab Suci 

 

 Makna konotasi dan mitos 

     Analisis Roland Barthes 

Kesimpulan Representasi Konflik Agama Islam dan 

Kristen dalam Film Cin(T)a 

Gambar/adegandari film Gambar/adegan dari film 

          Makna denotasi 

 

Dialog/percakapan Dialog/percakapan 
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1.9 Metode Penelitian  

1.9.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memaparkan atau 

menggambarkan suatu objek tertentu, menggunakan metode semiotika, 

yang membahas mengenai tanda dan simbol yang terkandung makna di 

dalamnya.  

Pada penelitian ini hasilnya bukan berupa angka, karena penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang sesuai untuk mengurai 

pesan yang ada di dalam film Cin(T)a, yang berkaitan dengan konflik-

konflik yang terjadi antara agama islam dengan agama kristen dari film 

Cin(t)a tersebut. Penelitian komunikasi kualitatif biasanya tidak 

dimaksudkan untik memberikan penjelasan-penjelasan, mengontrol gejala-

gejala komunikasi, mengemukakan prediksi-prediksi, atau untuk mengkaji 

teori apapun, tetapi lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran 

serta pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau 

realitas sosial dapat terjadi. Penelitian kualitatif tidak seperti penelitian 

kuantitatif, tidak mendasarkan bukti- bukti empirik pada logika matematik, 

prinsip-prinsip bilangan, ataupun teknik analisis statik, tetapi lebih 

mendasarkan pada catatan lapangan, transkip dokumen, hasil wawancara, 

serta dokumen-dokumen tertulis (Pawito,2008:35-37). 

1.9.2 Sumber Data 

Sumber data yang penulis peroleh dalam penelitian adalah dari 

data-data sebagai berikut : 
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      a. Data primer, ialah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 

yang dilakukan yaitu dokumentasi. 

b. Selain data primer, penulis juga menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari Dokumentasi film Cin(T)a serta merujuk pada buku-buku, 

serta penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian yang dilakukan. 

1.9.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti untuk mengolah kajian 

ini adalah dengan menggunakan tanda-tanda yang terdapat pada film 

cin(T)a, dengan menggunakan metode semiotika dari Roland Barthes. 

langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu penulis 

menonton berulang kali untukmengetahui alur cerita, karakter tokoh serta 

simbol yang ada dalan film cin(T)a. 

Data dari penelitian ini mencakup tentang konflik-konflik yang 

terjadi antara umat Islam dengan Kristen yang mencakup semua tindakan 

serta perkataan yang terdapat dalam adegan-adegan yang tengah 

berlangsung. Data tersebut kemudian di analisis dengan metode semiotika 

dari Roland Barthes melalui dua tahap, yaitu tahap konotasi dan denotasi.  

Tahap denotasi menyangkut tanda verbal maupun tanda nonverbal 

yang ada dalam adegan film yang di dapat dari pengamatan langsung yang 

mudah dikenali. Kemudian dengan menggunakan tahap konotasi, yang 

menggambarkan interaksi yang berlangsung tatkala tanda bertemu dengan 

perasaan atau emosi penggunaanya dan nilai-nilai kulturalnya. Karena pada 

dasarnya penanda konotasi didapat dari sistem tanda denotasi tersebut. Pada 
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tahap konotasi inilah makna yang tersembunyi didalam fim cin(T)a dapat 

diperoleh. 

Selain itu dalam semiotika Roland Barthes digunakan istilah mitos 

(myth), yakni rujukan yang bersifat kultural (bersumber dari budaya yang 

ada) yang digunakan untuk menjelaskan gejala atau realitas yang ditunjuk 

dengan lambang yang mengacu pada sejarah (Pawito,2008:164).  

Penelitian ini mengguanakan analisis semiotika Roland Barthes yang 

menggunakan makna konotasi dan denotasi untuk menunjuk tingkatan 

makna. Maka makna denotasi adalah makna tingkat pertama yang bersifat 

objektif yang dapat diberikan kapada lambang-lambang, yakni dengan 

mengaitkan secara langsung antara lambang dengan  dengan realitas, atau 

gejala yang ditunjuk. Kemudian makna konotasi adalah makna yang 

diberikan peda lambang dengan mengacu pada nilai-nilai budaya dan berada 

pada tingkatan kedua, kemudian terdapat mitos berfungsi sebagai deformasi 

dari lambang yang kemudian menghadirkan makna-makna tertentu 

denganghan berpijak pada nilai-nilai sejarah serta budaya masyarakat 

(Pawito,2008:164).  

Secara singkatnya analisis semiotika merupakan cara, atau metode 

yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan makna-makna 

terhadap lambang-lambang yang terdapat dalam suatu paket lambang teks 

atau pesan. Tes yang dimaksudkan adalah lambang segala bentuk serta 

sistem lambang yang terdapat dalam media massa. Seperti yang terdapat 

dalam suatu karikatur media cetak, film, serta berbagai iklan yang ada.  
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Teknis analisis yang dilakukan oleh penulis akan dilakukan dengan 

beberapa tahap, yaitu : 

1. Dengan melakukan pengamatan dari film cin(T)a, hal ini ditujukan 

untuk mencari serta memilih adegan-adegan dari film yang terdapat 

representasi konflik agama Islam dan agama Kristen. 

2. Menggunakan korpus dalam penelitian, isi dari korpus adalah potongan-

potongan dari adegan serta dialog yang telah dipilih sebagai objek 

penelitian. 

3. Kategorisasi dari penelitian, adalah hasil yang diperoleh peneliti 

kemudian digolongkan ke dalam beberapa kategorisasi yang ada. 

4. Analisis semiotika dari Barthes, yaitu tahap analisa yang diperoleh baik 

dari percakapan ataupun adegan yang diperoleh dari film tersebut yang 

dianalisis menjadi makna konotasi, denotasi, serta mitos. 

 

 

 

 

 

 

 


