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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai representasi pengkultusan individu dalam medium 

film sangat jarang dilakukan sebelumnya, sehingga hal ini menjadi topik menarik 

untuk diangkat dan diteliti oleh peneliti. Tetapi, dalam penelitian ini peneliti tidak 

membahas representasi pengkultusan individu secara umum. Peneliti berusaha 

memfokuskan pada pencarian representasi nilai pengkultusan individu terhadap 

sosok pemuka agama lewat sebuah otoritas atau kewenangan.  

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua penelitian 

yang akan digunakan sebagai referensi dalam penggunaan semiotika. Penelitian 

terdahulu yang pertama adalah milik Anggraini Nurul Huda jurusan sosiologi 

fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta 

pada tahun 2013 yang berjudul Mistisme Dan Kekerasan Kolektif: Representasi 

Realitas Sosial Dalam Novel Sejarah (Studi Semiotik Atas Novel “Kiamat Dukun 

Santet” Karya Langit Kresna Hariadi). Penelitian ini berlatar belakang pada hal-

hal mistisisme dan kekerasan kolektif sebagai realitas sosial dalam novel sejarah. 

Novel berjudul “Kiamat Dukun Santet” mengisahkan tentang sesepuh sebuah desa 

yang difitnah melakukan praktek perdukunan santet yang mengambil lokasi di 

Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 1998. Dalam kasus ini, para dukun dianggap 

sebagai penanggung jawab utama atas serentetan musibah dan kematian yang 
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dialami oleh orang-orang di sekitarnya, melalui ilmu santetnya. Akibatnya daerah 

Banyuwangi menjadi sangat mencekam dengan banyaknya pembunuhan terhadap 

dukun-dukun santet secara keji, perburuan dukun di berbagai sudut wilayah, 

bahkan orang-orang yang tidak berprofesi sebagai dukun santet pun terkena imbas 

fitnah tersebut.  

Isi novel tersebut sangat menarik karena terselip kalimat yang secara 

tidak langsung mengandung kekerasan kolektif dan makna mistisme terkait 

pengkultusan terhadap sesepuh desa, kepercayaan akan kesaktian dukun santet 

atau tokoh agama, dan kepercayaan terhadap takhayul.  

Skripsi ini menggunakan analisis semiotika dari Roland Barthes dengan 

menggunakan penanda-petanda denotatif dan konotatif yang digunakan untuk 

melihat makna dibalik kalimat yang tertulis pada novel “Kiamat Dukun Santet”. 

Anggraini Nurul Huda menyimpulkan bahwa novel “Kiamat Dukun Santet”.  

memiliki makna mistisme dan kekerasan kolektif dalam isinya. 

 Selanjutnya penelitian terdahulu yang kedua adalah milik Villyanda 

Raffeyn jurusan jurnalistik fakultas ilmu komunikasi Universitas Multimedia 

Nusantara (UMN) Tangerang yang berjudul Representasi Pluralisme Agama 

Dalam Film “Merah Putih” pada tahun 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pluralisme agama 

direpresentasikan dalam film “Merah Putih” melalui karakter dan interaksi para 

tokoh utama. Pluralisme agama sendiri memiliki arti paham yang menerima dan 

menghargai adanya perbedaan. Paham ini yang coba disampaikan oleh pembuat 
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film dengan tujuan meningkatkan kesadaran pluralisme agama ditengah 

masyarakat majemuk. 

 Kedua peneliti di atas menjadi refrensi peneliti karena memiliki 

hubungan atau keterkaitan dalam skripsi peneliti, berikut ini tabel 

perbandingannya. 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 

NO JUDUL TEORI METODE HASIL  

1. MISTISISME DAN 

KEKERASAN 

KOLEKTIF: 

Representasi Realitas 

Sosial Dalam Novel 

Sejarah (Studi 

Semiotik Atas Novel 

“Kiamat Dukun 

Santet” Karya Langit 

Kresna Hariadi) 

Representasi, 

media komunikasi 

massa, semiotika 

Roland barthes, 

mistisme, dan 

sejarah kolektif. 

Semiotika 

Roland 

barthes 

Dalam penelitan ini 

ditemukan penggambaran 

mistisisme masyarakat Jawa 

berupa  pengkultusan sesepuh 

desa, kepercayaan terhadap 

dukun santet dan ustadz/kiai 

mengenai kemampuan 

mereka dalam hal mistik, 

serta kepercayaan terhadap 

takhayul. Selain itu 

penggambaran kekerasan 

kolektif secara nonverbal 

berupa  tindakan main hakim 

sendiri, dengan kontak fisik, 

senjata tajam, dan intimidasi. 

Sementara motifnya 

pembalasan dendam, 

provokasi, dan stereotip. 

2. Representasi 

Pluralisme Agama 

Dalam Film “Merah 

Putih” 

Representasi, 

Pluralisme, dan 

Semiotika Charles 

S. Peirce. 

Semiotika 

Charles S. 

Peirce 

Dalam penelitan ini dapat 

ditemukan bahwa perbedaan 

agama terkadang membuat 

pengetahuan agama 

seseorang berbeda satu sama 

lain sehingga sangat 

mempengaruhi hubungan 

antar satu sama lain, selain itu 

sikap pluralisme antar umat 

beragama sangat dibutuhkan 

dalam masyarakat majemuk. 

3. Representasi 

Pengkultusan Individu 

Representasi, 

Komunikasi, 

Semiotika 

Roland 
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Terhadap Pemuka 

Agama dalam Film 

“Spotlight” 

Film, Film 

sebagai media 

massa, Semiotika, 

Semiotika Roland 

Barthes, Mitologi, 

Teknik operasi 

kamera, 

Pengkultusan, 

Legitimasi 

otoritas, 

Indoktrinasi 

keyakinan, dan 

Budaya populer. 

barthes 

 

2.2 Teori Dan Konsep Yang Digunakan 

2.2.1  Representasi 

Representasi merupakan penggunan bahasa untuk mengatakan 

sesuatu yang memiliki arti lain atau mewakili sesuatu yang penuh makna 

kepada orang lain. Selain itu representasi merupakan produksi dan 

bertukar makna antara anggota dari suatu budaya hal itu melibatkan 

penggunaan bahasa, tanda-tanda, dan gambar yang berdirisendiri untuk 

atau mewakili suatu hal (Hall, 2012, h. 15). 

Menurut Hall (2012, h. 17-19) terdapat dua proses representasi 

yang pertama representasi mental yaitu konsep tentang “sesuatu” yang ada 

dipikiran kita masing-masing (peta konseptual), representasi mental masih 

merupakan sesuatu yang abstrak. Sedangkan yang kedua representasi 

bahasa yaitu Bahasa berperan penting dalam proses konstruksi makna. 

Konsep abstrak yang ada dalam kepala kita harus diterjemahkan dalam 
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“bahasa” yang lazim, supaya kita dapat menghubungkan konsep dan ide-

ide tentang sesuatu dengan tanda dari simbol-simbol tertentu. 

Sedangkan menurut John Fiske (dikutip dalam Wibowo, 2011, 

h.123) merumuskan tiga proses yang terjadi dalam representasi, yaitu: 

 

Tabel 2.2 Proses Representasi Menurut Fiske 

Pertama Realitas 

 Dalam proses ini peristiwa atau ide dikonstruksi sebagai 

realitas oleh media dalam bentuk bahasa yang umumnya 

berhubungan dengan aspek-aspek seperti, pakaian, lingkungan, 

ucapan, ekspresi dan lain-lain. 

Kedua Representasi 

 Dalam proses ini realitas digambarkan dalam perangkat-

perangkat teknis, seperti bahasa tulis, gambar, grafik, animasi, 

dan lain-lain. 

Ketiga Ideologi 

 Dalam proses ini peristiwa dihubungkan dan diorganisasikan 

kedalam konvnsi-konvensi yang diterima secara ideologis. 

Bagaimana kode-kode representasi dihubungkan dan 

diorganisasikan ke dalam koherensi sosial atau kepercayaan 

dominan yang ada dalam masyarakat. 

 

Selain itu menurut David Croteau dan William Hoynes (dikutip 

dalam Wibowo, 2011, h. 123), representasi merupakan hasil dari suatu 

proses penyeleksian yang menggarisbawahi hal-hal tertentu dan hal lain 

diabaikan. Dalam representasi media, tanda yang akan digunakan untuk 

melakukan representasi tentang sesuatu mengalami proses seleksi. Mana 

yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan dan pencapaian tujuan-

yujuan komunikasi ideologisnya itu yang digunakan, sementara tanda-

tanda lain diabaikan. 
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2.2.2 Komunikasi, Tanda dan Makna 

Tubbs dan Moss (1979 dikutip dalam Mulyana, 2007, h. 65) 

mendefinisikan bahwa komunikasi sebagai proses penciptaan makna 

antara dua orang atau lebih. Sedangkan Gudykunst dan Kim (1998 dikutip 

dalam Mulyana, 2007, h. 65) mendefinisikan komunikasi (antarbudaya) 

sebagai proses transaksional dan simbolik yang melibatkan pemberian 

makna antara orang-orang (dari budaya yang berbeda). 

Pada dasarnya kemunikasi merupakan proses penyampaian pesan 

dari komunikator kepada komunikan. Bahkan menurut Lasswell (dikutip 

dalam Mulyana, 2007, h.  69) cara terbaik untuk menggambarkan 

komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan “Who Says What In 

Which Channel To Whom With What Effect?” atau “Siapa Mengatakan 

Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana?” 

Selain itu ketika berkomunikasi, manusia melakukan penyampaian 

pesannya melalui tanda-tanda. Tanda ini dapat berupa segalanya, mulai 

dari warna, sebuah kedipan mata, bahkan sebuah objek (Danesi, 2004, h. 

4). Tanda tersebut diterjemahkan oleh pikiran kita kedalam kata-kata, 

suara, maupun gambar menggunakan bahasa untuk mengekspresikan 

makna untuk dikomunikasikan kepada orang lain (Hall, 2012, h. 18). 

Memaknai (to signify) dalam hal ini tidak dapat dicampuradukan 

dengan mengkomunikasikan (to communicate). Memaknai berarti objek-

objek tidak hanya membawa informasi, objek-objek itu hendak 
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berkomunikasi dengan ketentuan sistem terstruktur dari tanda (Sobur, 

2013, h. 15). 

 

2.2.3 Film 

 Film merupakan gambar berjalan melalui kamera dengan 

merekam gambar secara nyata (real time) yang direkam melalui pita 

seluloid, pita video, piringan video, atau hasil penemuan teknologi 

lainnya. Sehingga dapat dipertunjukkan dan  ditayangkan dengan sistem 

proyeksi mekanik, elektronik, atau lainnya (Ebert, 2007, para 1-2). 

 Sedangkan menurut UU Republik Indonesia No. 8 tahun 1992 

pasal 1 ayat (1), Bahwa film merupakan karya cipta seni dan budaya yang 

merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat 

berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita 

video, piringan video, atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam 

segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, 

atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan 

dan ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, atau 

lainnya. 
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2.2.4 Film Sebagai Media Massa 

Menurut Bittner, definisi sederhana dari komunikasi massa adalah 

pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar 

orang (Rakhmat, 2003 dikutip dalam Ardianto, Komala, Karlinah, 2007, h. 

3). Komunikasi massa terdiri atas lembaga dan teknik dari kelompok 

tertentu yang menggunakan teknologi (radio, film, dan sebagainya) untuk 

menyebarkan konten simbolis kepada khalayak yang besar, heterogen, dan 

sangat tersebar (Janowitz, 1968 dikutip dalam Mcquail, 2012, h. 62).  

Dengan demikian film dapat disebut sebagai komunikasi massa 

karena adanya proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa 

dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi 

kepada khalayak luas (Bungin, 2008, h. 71). 

 

2.2.5  Semiotika 

 Semiotika berasal dari kata Yunani: semeion, yang berarti tanda. 

Dalam pandangan Piliang (1998 dikutip dalam Tinarbuko, 2009, h. 11) 

penjelajahan semiotika sebagai metode kajian kedalam berbagai cabang 

keilmuan ini memungkinkan adanya kecenderungan untuk memandang 

berbagai wacana sosial sebagai fenomena bahasa. 

 Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda atau kode. Kode 

atau tanda budaya itu, bukan saja pada huruf atau fonetik, tetapi juga 

dalam kehidupan-sehari-hari. Arthur Asa Berger, menyebut bentuk tanda 
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ke dalam empat jenis, yaitu tanda-tanda periklanan, objek dan budaya 

material, aktivitas dan penampilan, serta suara dan musik (Arthur Asa 

Berger, 2000 dikutip dalam Sudarma, 2014, h. 25). Menurut Littlejohn 

(1996, dikutip dalam Sobur, 2013, h. 15) Tanda-tanda (signs) adalah basis 

dari seluruh komunikasi dengan kata lain manusia berkomunikasi melalui 

tanda sebagai perantara. 

 Selain itu menurut Barthes (1988 dikutip dalam Sobur, 2013, h. 

15) pada dasarnya semiotika mempelajari bagaimana kemanusiaan 

(humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to sinify) dalam hal ini 

tidak dapat dicampurkanadukan dengan mengkomunikasikan (to 

communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya 

membawa informasi, tetapi juga objek-objek itu hendak berkomunikasi 

dan mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. 

 Untuk memahami semiotika tidak terlepas dari pengaruh dan 

peran kedua tokoh semiotika yang meletakan dasar-dasar kajian semiotika, 

Charles Sanders Peirce dan Ferdinand De Saussure. Teori Peirce sering 

disebut sebagai "grand theory" dalam kajian semiotika karena gagasan 

Peirce bersifat menyeluruh, deskripsi struktural, dari semua sistem 

penandaan. Menurut Peirce sebuah tanda atau representamen memiliki 

relasi triadik langsung dengan interpretan dan objeknya (Wibowo, 2013, 

h. 17-18). 
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 Peirce mengklasifikasi tanda menjadi ikon (icon), indeks (index), 

dan simbol (symbol) yang didasakan atas relasi di antara representamen 

dan objeknya, 

 Untuk lebih jelasnya mengenai tipologi tanda versi Charles S 

Peirce, berikut ini tabel yang mengenai jenis tanda dan cara kerjanya, 

Tabel 2.3 Tipologi tanda versi Charles S Peirce 

(Sumber: Wibowo, 2013, h. 19) 

Jenis Tanda Penanda Contoh Proses 

Ikon 
Persamaan (kesamaan) 

dan kemiripan 

Gambar, foto, 

dan patung 
Dilihat 

Indeks 
Hubungan sebab-

akibat dan keterkaitan 

Ada asap 

berarti ada api 
Diperkirakan 

Simbol 
Adanya konvensi atau 

kesepakatan sosial 

Isyarat atau 

rambu 
Dipelajari 

 

 Selain itu, Ferdinand de Saussure yang juga sebagai peletak dasar 

semiotika lebih fokus pada semiotika linguistik. Menurut Saussure 

(dikutip dalam Sobur, 2013, h. 44), bahasa adalah sebuah keutuhan yang 

berdiri sendiri sehingga dalam pandangannya tentang tanda, Saussure 

menggunakan pendekatan anti historis yang melihat tanda bahasa sebagai 

sebuah sistem yang utuh dan harmonis secara internal (langue) (Wibowo, 

2013, h. 20). Saussure mengusulkan teori bahasa yang disebut 

strukturalisme untuk menggantikan pendekatan “historis” dari para 

pendahulunya. Pendekatan inilah yang disebut yang disebut-sebut sebagai 

“ilmu linguistik struktural” (Sobur, 2013, h. 44). 
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 Ada lima pandangan Saussure yang terkenal dan menjadi dasar 

semiotika strukturalisme (Sobur, 2013, h. 46-55), yaitu 

1) Signifier (penanda) dan signified (petanda) 

2) Form (bentuk) dan content (isi) 

3) Langue (bahasa) dan parole (tuturan; ujaran) 

4) Synchronic (sinkronik) dan diachronic (diakronik) 

5) Syntagmatic (sintagmatik) dan associative (pragmatik) 

 Hingga kini ruang lingkup kajian semiotika sangat beragam mulai 

dari kajian perilaku komunikasi hewan (zoosemiotics) sampai dengan 

analisis atas sistem-sistem pemaknaan seperti komunikasi tubuh (kinesik 

dan prosemik), tanda-tanda bebauan, teori estetika, retorika, dan 

sebagainya (Wibowo, 2013, h. 5) 

 Selain itu, Charles Morris (Dikutip dalam Wibowo, 2013, h. 5) 

mempermudahnya untuk memahami ruang lingkup kajian semiotika yang 

menaruh perhatian atas ilmu tentang tanda-tanda. Menurutnya kajian 

semiotika pada dasarnya dibedakan ke dalam tiga cabang atau dimensi 

penyelidikan (branches of inquiry) yakni sintaktik, semantik, pragmatik. 

Dimana ketiganya memiliki kaitan satu sama lain, yaitu: 

1) Sintaktik (syntactics) atau sintaksis (syntax), yakni suatu cabang 

penyelidikan semiotika yang mengkaji hubungan formal di antara satu 

tanda dengan tanda-tanda yang lain. Dengan begitu hubungan-hubungan 

formal ini merupakan kaidah-kaidah yang mengendalikan tuturan dan 
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interpretasi, sehingga pengertian sintaktik kurang lebih semacam 

"gramatika". 

 

2) Semantik (Semantics), yakni suatu cabang penyelidikan semiotika 

yang mempelajari hubungan di antara tanda-tanda dengan designata atau 

objek-objek yang diacunya. Yang dimaksud designata adalah tanda-tanda 

sebelum digunakan di dalam tuturan tertentu. 

 

3) Pragmatik (Pragmatics) yakni, suatu cabang penyelidikan 

semiotika yang mempelajari hubungan di antara tanda-tanda dengan 

interpreter-interpreter atau para pemakainya atau pemakaian tanda-tanda. 

Pragmatik secara khusus berurusan dengana aspek-aspek komunikasi, 

khususnya fungsi-fungsi situasional yang melatari tuturan. 

 

 Klasifikasi Morris ini sangat penting dalam penelitian karena 

dapat menjelaskan tingkat sebuah penelitian, apakah pada tingkat sintaktik 

(struktur dan kombinasi tanda), tingkat semantik (makna sebuah tanda atau 

teks), atau tingkat pragmatik (penerimaan dan efek tanda pada masyarakat) 

(Piliang, 2003, h. 257). 

 

2.2.6 Semiotika Roland Barthes 

 Roland Barthes dikenal sebagai pemikir strukturalis yang rajin 

mempraktikkan model linguistik dan semiologi Saussurean. Barthes 

berpendapat bahwa bahasa adalah sebuah sistem tanda yang 
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mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu 

tertentu (Sobur, 2013, h. 63). 

 Dalam semiotika, Berthes melontarkan konsep konotasi dan 

denotasi sebagai kunci dari analisisnya. Pada dasarnya denotasi adalah 

hubungan yang digunakan di dalam tingkat pertama pada sebuah kata yang 

secara bebas memegang peranan penting dalam ujaran, sehingga makna 

denotasi bersifat langsung, yaitu makna khusus yang terdapat dalam 

sebuah tanda, dan pada intinya dapat disebut sebagai gambaran sebuah 

petanda (Sobur, 2013, h. 263). 

 Harimurti Kridaklaksana (2001, dikutip dalam Sobur, 2013, h. 

263) mendefinisikan denotasi (denotation) sebagai “makna kata atau 

kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu 

di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu; sifatnya 

objektif. Sedangkan konotasi (connotation, evertone, evocatory) 

merupakan “aspek makna sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan 

atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan”. Jika denotasi 

adalah sebuah definisi objektif kata tersebu, maka konotasi adalah sebuah 

makna kata subjektif atau emosionalnya (DeVito, 1997 dikutip dalam 

Sobur, 2013, h. 263). Sebagai contohnya seperti kata “mawar” yang 

merupakan “sejenis bunga”, jadi makna konotatif ialah makna denotatif 

ditambah dengan segala gambaran, ingatan, dan perasaan yang 

ditimbulkan oleh kata mawar itu sendiri. 
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Tabel 2.4 Perbandingan konotasi dan denotasi 

(Sumber: Sobur, 2013, h. 264) 

Konotasi Denotasi 

Pemakaian figur Literatur 

Petanda Penanda 

Kesimpulan Jelas 

Memberi kesan tentang makna Menjabarkan 

Dunia mitos Dunia keberadaan / eksistensi 

 

 Lebih lanjut lagi, Barthes (Cobley & Jansz, 1999 dikutip dalam 

Sobur, 2013, h. 69) menciptakan peta tentang bagaimana suatu tanda 

bekerja dengan makna denotasi dan konotasi, sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Peta Suatu Tanda Bekerja Menurut Barthes 

 (Sumber: Barthes, 1991, h. 115) 

 

  

 

 

 

 Dari peta yang dikemukanan Berthes di atas terlihat bahwa dalam 

semiologi dapat ditemukan pola, yakni (1) signifier (penanda), (2) 

signified (petanda), dan (3) sign (tanda; denotatif). Tetapi, pada saat yang 

bersamaan mitos memiliki sistem yang lebih unik karena sistem 

1. signifier 

(penanda) 

2. signified 

(petanda) 

3. denotative sign (tanda denotatif) 

4. CONNOTATIVE  SIGNIFIER 

(PENANDA KONOTATIF) 

5. CONNOTATIVE SIGNIFIED 

(PETANDA KONOTATIF) 

6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 

Bahasa 

Mitos 
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semiologisnya dikonstruksi dari sistem semiologis sebelumnya, yaitu sign 

(tanda; denotatif) (Barthes, 1991, h. 115). 

 Di dalam mitos terdapat dua sistem semiologi. Pertama kita 

melihat "bahasa" atau representasinya seperti fotografi, lukisan, poster 

atau objek lainnya yang disebut dengan objek bahasa (meta-laguange). 

Sedangkan mitos merupakan bahasa kedua dari pembicaraan bahasa 

pertamanya yang merefleksikan bahasa (meta-laguange) sebagai tanda 

global (Barthes, 1991, h. 115). 

 Sebagai contoh, Barthes mengemukakan pada sebuah sampul 

majalah paris-match. Dalam sampul majalah tersebut Barthes melihat 

gambar seorang negro yang memakai seragam militer Perancis sedang 

memberi hormat dengan gagahnya dan matanya tajam ke atas. 

Gambar 2.2 Sampul majalah paris-match yang dikemukakan Barthes 
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 Barthes mendeskripsikan contoh tersebut dengan melihat arti 

gambar, sehingga dapat melihat makna dari gambar tersebut dan artinya 

melihat gambar lebih dari sekadar sebuah gambar. Dapat dilihat pesan 

yang ingin disampaikan dibalik gambar tersebut, yakni Perancis 

merupakan sebuah negara dengan kekuasaan besar tanpa membedakan 

diskriminasi warna kulit dan seorang negro yang dilukiskan dalam gambar 

tersebut mempunyai makna seseorang melayani negaranya tanpa 

mempunyai rasa dendam pada kolonialisme (Barthes, 1991, 116). 

 Lebih lanjut lagi gambar tersebut dihadapkan oleh sistem 

semiologi, yakni penanda (signifier) yang telah dibentuk oleh gambar 

tersebut dan petandanya (signified) berupa seorang negro yang sedang 

memberi hormat. Sehingga gambar tersebut berkaitan antara Peracis 

dengan militer yang kemudian memberi tanda (sign; denotatif) baru yaitu 

tentang imperialime Perancis. 

 Jika dilihat ada dua lapisan dalam sistem semiologi yakni ada 

sistem lingustik dan sistem mitos. Barthes membedakannya menjadi dua 

istilah dalam lapisan bahasa, yakni penanda (signifier) (seorang Negro 

memberi hormat), petanda (signified) yaitu sebuah konsep dan tanda (sign; 

denotatif) yang dipakai dalam hubungan antara signifier dan signified. 

Tetapi dalam mitos sign (tanda konotatif) merupakan keseluruhan dari 

hasil sistem semiologi terdahulu, sehingga bagi mitos disebut signifikasi 

(signification). Hal ini karena mitos memiliki dua fungsi, yaitu mitos 

dalam hal “menunjukkan dan memberitahu sesuatu” agar pembaca 
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mengerti tentang sesuatu sekaligus bertujuan untuk memperdayakan 

pembaca (Barthes, 1991, 116-117). 

  Signifier (penanda) dari mitos merupakan meaning yang dapat 

diperoleh dengan cara menangkap lewat indera. Tidak seperti signifier 

linguistik yang melalui mental, signifier mitos menangkap realitas 

sensoris. Seperti pemberian hormat yang dilakukan oleh seorang negro 

yang terlihat pada gambar di atas misalnya, Meaning dari mitos 

mempunyai nilai tersendiri, mempunyai sejarahnya tersendiri dan 

signifikasinya telah dibangun sebelumnya ketika mitos 

menstransformasikan ke dalam bentuk kosong dan praktis menjadi suatu 

bentuk, sehingga di saat menjadi bentuk, meaning menghilang, sejarah 

juga menghilang, yang ada tinggal kata-kata. Selanjutnya pengetahuan 

baru diperoleh dengan  dibungkus oleh konsep mitos, konsep yang didapat 

bukan suatu abstraksi dari signifier tetapi sama sekali tidak berbentuk. 

Konsep adalah elemen yang mengkonsitusikan mitos dan bila ingin 

menguraikan mitos, maka harus dapat menemukan konsep mitos tersebut. 

Misalnya konsep kebaikan, kesatuan, kemanusiaan, dan sebagainya. 

Signifikasi adalah istilah ketiga yang digunakan sebagai kesatuan sign, 

sesuatu yang dihasilkan dari bentuk dan konsep, sehingga signifikasi 

berarti proses mitos yang terus-menerus dapat menjadi sign baru dan 

kemudian menjadi mitos yang baru pula (Barthes, 1991, h. 118). 

 

Representasi pengkultusan... Thesar Metta Mulyana, FIKOM UMN, 2016



23 
 

2.2.7 Mitologis Roland Barthes 

Secara etimologis, mitos merupakan suatu jenis tuturan, namun 

bukan sembarang tuturan melainkan bahwa mitos adalah suatu sistem 

komunikasi, yakni suatu pesan (message) (Barthes, 1991, h. 107). 

Menurut Barthes, mitos merupakan sistem komunikasi sebab mitos 

membawa suatu pesan. Namun mitos bukanlah sebuah objek, bukan pula 

konsep atau gagasan tetapi suatu cara pemberian arti. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa Mitos adalah bentuk pesan atau tuturan yang diyakini 

kebenarannya tetapi tidak dapat dibuktikan (Barthes, 1991, h. 109-110). 

Mitos tidak dapat didefinisikan sebagai objek pesan melainkan 

sebagai cara penuturan pesan tersebut, misalnya objek pohon tidak hanya 

dapat dijelaskan secara kasat mata, tetapi dapat dijelaskan dengan cara 

menuturkan objek pohon tersebut. Artinya, setiap orang yang menuturkan 

objek pohon memiliki berbagai macam versi, Seperti objek pohon yang 

diutarakan oleh kelompok pecinta lingkungan tentu berbeda dengan 

kelompok yang percaya mistis. (Barthes, 1991, h. 107). 

Barthes menambahkan bahwa tuturan mitologis bukan saja 

berbentuk tuturan oral, tetapi dapat berbentuk tulisan, fotografi, film, 

laporan ilmiah, olah raga, pertunjukan, iklan, lukisan. Sehingga mitos pada 

dasarnya merupakan semua yang mempunyai representasi, dengan kata 

lain contoh di atas mempunyai arti (meaning) yang belum tentu dapat 

ditangkap secara langsung, misalnya untuk menangkap arti (meaning) 
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sebuah film diperlukan suatu interpretasi. Dengan demikian maka mitos 

tergolong dalam bidang pengetahuan ilmiah, yakni semiologi (Barthes, 

1991, h. 108-109). 

 

2.2.8 Semiotika Dalam Film 

 Harus diakui bahwa hubungan antara film dan masyarakat 

memiliki sejarah yang panjang dalam kajian para ahli komunikasi (Sobur, 

2013, h. 126). Kekuatan dan kemampuan film dapat menjangkau banyak 

segmen sosial, sehingga membuat film memiliki potensi untuk 

mempengaruhi khalayaknya (Sobur, 2013, h. 127). 

 Banyak penelitian tentang dampak film terhadap masyarakat, 

hubungan antara film dan masyarakat seslau dipahami secara linier. 

artinya, film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasakan 

muatan pesan (message) di baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya 

(Sobur, 2013, h. 127). Sehingga film merupakan bidang kajian yang amat 

relevan bagi analisis struktural atau semuotika. Menurut Zoest (1993 

dikutip dalam Sobur, 2013, h. 128) film dibangun dengan tanda semata. 

Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan 

baik untuk mencapai efek yang diharapkan. 

 Dalam konteks semiotika dalam film, Danesi (2004, h. 88) 

menyatakan bahwa, 
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“Dalam semiotika yang berbicara tentang film dapat 

didefinisikan sebagai sebuah teks, pada tingkat penanda terdiri 

dari rantai gambar yang mewakili realitas.” 

 

2.2.9 Teknik Operasi Kamera 

 Dalam pengoperasian kamera, teknik-teknik kamera sangat 

diperlukan agar penonton dapat memaknai setiap adegan (scene) yang 

terjadi dalam film.  

 Berikut ini merupakan tabel mengenai penjelasan teknik 

pengambilan gambar, teknik pengukuran gambar, gerakan Kamera, 

komposisi, tata cahaya, dan tata suara dalam teknik operasi kamera. 

Tabel 2.5 Teknik Sudut Pengambilan Gambar (Camera Angle) 

(Sumber: Baksin, 2009, h. 104-111) 

Jenis Keterangan Tujuan 

Bird Eye View 

Teknik pengambilan gambar yang 

dilakukan dengan posisi kamera di 

atas ketinggian objek yang 

direkam, biasanya untuk 

memperlihatkan pandangan kerdil 

dari objek sehingga objek begitu 

terabaikan. 

Untuk memperlihatkan 

objek-objek yang lemah, 

sesuatu yang kurang 

bermakna dengan maksud 

menghinakan. 

High Angle 

Teknik pengambilan gambar dari 

atas objek namun sudut 

pengambilan gambar lebih rendah 

dari bird eye view. 

Untuk menimbulkan kesan 

lemah, tak berdaya, 

kesendirian, dan kesan lain 

yang mengandung konotasi 

dilemahkan atau dikerdilkan. 

Low Angle 

Teknik pengambilan gambar yang 

diambil dari bahwa objek atau 

lebih rendah dari high angel. 

Memberikan kesan 

berwibawa, berpengaruh, 

dominan, dan berkuasa baik 

dalam soal ekonomi, politik, 

sosial, dan sebagainya. 

Eye Level Teknik pengambilan gambar yang Sudut pengambilan gambar 
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sejajar dengan  lurus dengan objek 

(tidak ke atas atau ke bawah). 

ini tidak mengandung kesan 

tertentu, namun dalam sudut 

ini tetap harus diperhatikan 

aspek komposisi. 

Frog Eye 

Teknik pengambilan gambar yang 

yang sejajar dengan dasar (alas) 

kedudukan objek, dengan teknik 

ini dihasilkan satu pemandangan 

objek yang besar namun terkadang 

mengerikan dan bisa juga penuh 

misteri. 

Untuk memberikan kesan 

dramatis yang 

memperlihatkan suatu 

pemandangan aneh, ganjil, 

kebesaran, atau sesuatu yang 

menarik tapi diambil dengan 

variasi tidak biasanya. 

 

Tabel 2.6 Teknik Pengukuran Gambar (Framing Size) 

(Sumber: Baksin, 2009, h. 112-113) 

Jenis Ukuran Fungsi / Makna 

Extreme Close-Up  

(ECU) 

Sangat dekat sekali, 

misalnya hidungnya, 

matanya, telinga 

Menunjukkan detil suatu 

objek 

Big Close-Up 

(BCU) 

Dari batas kepala hingga 

dagu objek 

Menonjolkan objek untuk 

menimbulkan ekspresi 

tertentu 

Close-Up 

(CU) 

Dari batas kepala sampai 

leher bagian bawah 

Memberi gambaran objek 

secara jelas 

Medium Close-Up 

(MCU) 

Dari batas kepala hingga 

dada bagian atas 

Menegaskan profil 

seseorang 

Mid Shot 

(MS) 

Dari batas kepala sampai 

pinggang (perut hingga 

bawah) 

Memperlihatkan 

seseorang dengan 

tampangnya 

Knee Shot 

(KS) 

Dari batas kepala hingga 

lutut 
Sama dengan MS 

Full Shot 

(FS) 

Dari batas kepala hingga 

kaki 

Memperlihatkan objek 

dengan lingkungan 

sekitar 

Long Shot 

(LS) 

Objek penuh dengan latar 

belakangnya 

Menonjolkan objek 

dengan latar belakangnya 

One Shot 

(1 S) 

Pengambilan gambar satu 

objek 

Memperlihatkan seorang 

dalam frame 

Two Shot 

(2 S) 

Pengambilan gambar dua 

objek 

Adegan dua objek sedang 

berbincang 

Three Shot 

(3 S) 

Pengambilan gambar tiga 

objek 

Menunjukan tiga orang 

berinteraksi 

Group Shot 

(GS) 

Pengambilan gambar 

dengan banyak objek 

Memperlihatkan banyak 

objek saling berinteraksi 
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Tabel 2.7 Teknik Gerakan Kamera (Camera Moving) 

(Sumber: Baksin, 2009, h. 126-134) 

Jenis Keterangan Fungsi / Tujuan 

Zoom in / Zoom out 

Membuat tampilan objek 

mendekat (zoom in) dan 

menjauh (zoom out) 

Efek yang digunakan 

untuk membuat penonton 

fokus pada objek 

Tilting 

Membuat tampilan objek 

dari bawah ke atas (tilt-

up) dan atas ke bawah 

(tilt-down)  

Efek yang digunakan 

untuk membuat penonton 

menjadi penasaran 

Dolly Shot 

Membuat tampilan objek 

mendekati objek (dolly-

in) dan menjauhi objek 

(dolly-out) 

Efek yang digunakan 

untuk memuat kamera 

memutar secara lembut 

untuk mengambil gambar 

variatif 

Crane Shot 

Membuat tampilan objek 

menjadi low angle, high 

angle, sampai meliuk-

liuk 

Efek yang digunakan 

untuk mengambil gambar 

variatif 

Follow 

Membuat tampilan 

gambar mengikuti 

objeknya 

Efek yang digunakan 

untuk mengambil gambar 

objek ketika objek berlari 

atau melakukan gerakan 

cepat 

Fading 

Membuat tampilan 

gambar dari gelap 

menjadi terang (fade-in) 

dan dari terang menjadi 

gelap (fade-out) 

Efek yang digunakan 

ketika film dimulai 

(opening) (fade-in) dan 

ketika film selesai 

(closing) (fade-out)  

 

Tabel 2.8 Teknik Komposisi Kamera (Camera Composition) 

(Sumber: Baksin, 2009, h. 135-139) 

Jenis Keterangan Fungsi / Tujuan 

Headroom (H) 

Membuat tampilan objek 

dengan ukuran medium 

shot dengan batas frame 

yang tidak terlalu tinggi 

dan tidak terlalu rendah 

Memperlihatkan 

seseorang dengan 

tampangnya 

Noseroom (N) 
Sebagai jarak pandang 

seseorang dengan objek 

Membuat tampilan objek 

yang sedang melakukan 
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lainnya, baik ke kiri 

maupun ke kanan 

interaksi dengan orang 

atau benda lainnya 

Looking Space (L) 

Membuat tampilan objek 

ketika sedang berlari atau 

berjalan yang selalu 

menyisakan ruang di 

depan 

Sebagai batas ruang 

ketika objek melakukan 

interaksi atau aktivitas 

 

Tabel 2.9 Teknik Tata Cahaya (Lighting) 

(Sumber: Baksin, 2009, h. 185-186) 

Jenis Keterangan 

High Key Light 

Penyinaran untuk suatu scene yang menghasilkan 

gambar dengan gradasi tertentu, terutama abu-abu 

hingga putih dimana memiliki rasio kontras yang 

tinggi. 

Low Key Light 

Penyinaran untuk suatu scene yang menghasilkan 

gambar dengan gradasi tertentu, terutama antara abu-

abu hingga hitam dimana daerah bayangan 

mengontrol rasio kontras. 

Key Light 
Penyinaran yang terarah terhadap objek atau area 

tertentu. 

Base Light 
Penyinaran yang menyebar rata dan hampir tidak 

menghasilkan bayangan. 

Fill Light 

Penyinaran tambahan dengan tujuan untuk 

mengurangi bayangan dari samping akibat 

penyinaran lain. 

Croos Light 

Penyinaran yang sama kuat ke arah suatu objek dari 

dua arah yang mempunyai sudut penyinaran yang 

sama. 

Back Light 
Penyinaran dari belakang objek dengan kedudukan 

sejajar dengan bidang vertikal. 

Side Back Light 
Penyinaran dari belakang objek dengan kedudukan 

tidak melebihi back light. 

Eye Light 

Penyinaran terhadap seseorang agar bisa 

menghasilkan pantulan mata, gigi, atau lainnya, tanpa 

menambah jumlah cahaya yang berarti terhadap 

objek itu. 

Set Light 
Penyinaran untuk latar belakang atau set, dan set ini 

terpisah dari penyiaran objek utama. 
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Tabel 2.10 Teknik Tata Suara (Sound) 

(Sumber: Baksin, 2009, h. 189-192) 

Jenis Keterangan Fungsi / Tujuan 

Dialog 
Hasil recording audio 

yang berupa percakapan 

Menampilkan objek yang 

sedang berinteraksi 

dengan objek lainnya 

Voice Over 

Rekaman monolog untuk 

memperkuat alur cerita 

atau menceritakan isi 

tampilan visual bila 

diperlukan 

Menampilkan latar 

belakang, alur cerita, dan 

isi cerita yang berkaitan 

dengan objek 

Soundtrack 

Alunan musik yang 

mengisi latar, namun 

menjadi bagian yang 

utuh yang berkaitan 

dengan objek 

Menampilkan musik 

untuk membuat alunan 

dramatis terhadap objek 

Sound Effect 

Merupakan hasil audio 

processing yang menjadi 

bagian utuh dengan objek 

Menampilkan efek suara 

yang membuat objek 

seperti kenyataan 

 

 Sebuah film pada dasarnya bisa melibatkan bentuk-bentuk simbol 

visual dan linguistik untuk mengodekan pesan yang sedang disampaikan, 

dengan demikian film dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu 

termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam 

upaya mencapai efek yang diharapkan. 

 

2.2.10 Mise-en-scene dan Pesan Non-verbal Kinesik 

Menurut Gibbs (2002, h. 5) mise-en-scene merupakan isi atau 

konten dari pengambilan gambar yang terorganisir dengan suatu cara atau 

teknik, konten atau isi terebut berupa pencahayaan, warna, kostum, 

dekorasi, properti, dan aktor. 
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Berikut ini merupakan elemen yang termasuk dalam mise-en-

scene menurut John Gibbs (2002, h. 5-12): 

1) Pencahayaan 

Yakni pengaturan cahaya untuk memperjelas komposisi dari setiap  

adegan sehingga membimbing penonton pada pembacaan sugestif bagi 

objek yang dituju. 

2) Kostum 

Yakni pengaturan penampilan yang digunakan oleh karakter dalam 

adegan untuk memperkuat pola-pola tematik dan naratif dalam film. 

3) Warna 

 Yakni menampilkan makna ekspresif yang familiar dengan budaya 

tertentu sehingga dapat membuat efek dramatis bagi penonton, berikut ini 

merupakan penjelasan mengenai makna warn 

Tabel 2.11 Makna Warna 

(Sumber: Danesi, 2002, h. 41) 

Warna Makna 

Putih Kemurnian, kepolosan, kesucian, kebaikan, kesopanan 

Hitam Jahat, rasa bersalah, dosa, ketidaksenonohan, amoralitas 

Merah Gairah, seksualitas, kesuburan, kemarahan, sensualitas 

Hijau Kenaifan, kepercayaan, kehidupan, keberadaan 

Kuning Keaktifan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian 

Biru Harapan, ketenangan, mistisisme, misteri 

Coklat Membumi, kealamian, keteguhan 

Abu-abu Kusam, ketidakjelasan, pudar, dll 
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4) Dekorasi atau setting 

Yakni memposisikan tokoh dalam suatu adegan untuk 

menggambarkan tokoh tersebut sesuai dengan realitasnya agar tercipta 

keseimbangan dari adegan dan dapat berdampak bagi penonton. 

5) Aktor 

Yakni penampilan atau performa akting seorang aktor yang 

menekankan pada gestur, gerak, tampilan, intonasi suara, ekspresi, mimik, 

dll. 

Sementara itu dalam pesan non-verbal terdapat tanda visual 

melalui unsur pesan non-verbal dengan menggunakan pesan kinesik 

(gerakan tubuh) yang memiliki beberapa komponen, sebagai berikut 

Tabel 2.12 Pesan Non-verbal Kinesik 

Indikator Keterangan Makna 

Fasial 

Menggunakan air 

muka untuk 

menyampaikan makna 

tertentu. 

Kebahagiaan, rasa terkejut, ketakutan, 

kemarahan, kesedihan, kemuakan, pengecaman, 

minat, ketakjuban, dan tekad. 

Gestural 

Berkenaan dengan 

keseluruhan anggota 

badan. 

Immediacy: ungkapan kesukaan dan 

ketidaksukaan terhadap individu lain; 

Power: mengungkapkan status yang tinggi pada 

diri komunikator; 

Responsiveness: reaksi secara emosional pada 

lingkungan, secara positif dan negatif. 

Postural 

Menunjukkan gerakan 

sebagian anggota 

badan seperti mata 

dan tangan untuk 

mengkomunikasikan 

berbagai makna. 

Untuk mengungkapkan mendorong atau 

membatasi; menyesuaikan atau 

mempertentangkan; responsif atau tak responsif; 

perasaan positif atau negatif; memperhatikan 

atau tidak memperhatikan; melancarkan atau 

tidak reseptif; menyetujui atau menolak. 

 

Representasi pengkultusan... Thesar Metta Mulyana, FIKOM UMN, 2016



32 
 

2.2.11 Pengkultusan  

  Ketika mendengar kata kultus banyak yang beranggapan bahwa 

hal tersebut merupakan aspek yang berkaitan dengan agama, padahal 

sebenarnya kultus tidak harus selalu dikaitkan dengan unsur keagamaan 

tetapi banyak unsur yang berada dalam aspek kultus itu sendiri (Kullberg, 

2011, h. 8). 

  Pengkultusan sering digambarkan sebagai pengabdian berlebihan 

kepada seseorang yang memiliki kepemimpinan kasismatik yang diberkahi 

otoritas dari ilahi dengan menggunakan teknik persuasi dan kontrol atas 

individu, bahkan kultus dianggap sebagai indokrtinasi melalui tekanan dan 

pengaruh sosial yang kuat (Till, 2010, h. 2-3). 

 Kultus merupakan sebuah pikiran emosional yang berkatitan 

dengan mental dan psikologi seseorang. Menurut Hassan (2015, h. 37) 

kultus bukanlah sesuatu yang baru, sepanjang sejarah manusia telah terjadi 

banyak pengkultusan dan biasanya dilakukan oleh pemimpin karismatik 

agar dapat mendapatkan kontrol penuh dari pikiran, perasaan, dan perilaku 

seseorang (pengikutnya). 

Menurut Joness (2008, h. 18-21) terdapat empat jenis pengkultusan, yaitu: 

1) Pengkultusan Agama (Religious Cults) 

Pengkultusan agama merupakan bentuk pemikiran yang populer 

dari sebuah pengkultusan, pengkultusan ini terjadi ketika pengikutnya 
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berorientasi pada dogma keagamaan yang menganggap bahwa 

pemimpinnya merupakan orang pilihan atau orang yang diberkati oleh 

Tuhan. Hal ini terjadi karena pengikutnya didoktrin oleh sang pemimpin 

yang memiliki otoritas tak terbatas. Biasanya dalam hal ini, pengkultusan 

agama sering dikaitkan dengan gerakan agama baru (new religious 

movement), yaitu sebuah gerakan keagamaan baru yang diambil dari 

konteks budaya tradisional yang muncul di tempat-tempat baru dan 

mungkin dalam bentuk dimodifikasi. 

2) Pengkultusan Minat (Interests Cults) 

Pengkultusan ini terjadi karena adanya kesamaan hobi atau bakat 

yang dimiliki antar sesama pengikutnya dimana para pengikutnya 

berkomitmen untuk membangun kesamaan hobi atau bakatnya itu melalui 

sebuah komunitas atau organisasi.  

Para pengikutnya melakukan hal ini atas dasar bersenang-senang 

dan belajar semata atau bisa juga ingin menjiwai apa yang mereka gemari 

atau bakati, salah satu contoh besar dari dari pengkultusan ini adalah 

sebuah komunitas yang bernama society for creative anachronism (SCA) 

yaitu sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk meriset 

dan membuat ulang tradisi-tradisi abad pertengahan. Para pengikutnya 

dituntut untuk berkreativitas sesuai dengan bakat dan minat yang 

berkonsep abad pertengahan, bahkan dalam organisasi itu memiliki 

otoritas antara atasan dan bawahan berupa raja dan rakyatnya. 
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3) Pengkultusan Bisnis (Commercial / Bussiness Cults) 

Pengkultusan ini terjadi ketika sebuah produk atau layanan 

dianggap memiliki keunggulan dibandingkan yang lain, sehingga banyak 

pengikutnya percaya akan kelebihan yang diberikan dari produk atau jasa 

tersebut dan menjadikan pengikutnya fanatik. Pengkultusan ini terjadi 

karena adanya otoritas dari pemimpin perusahaan serta dogma 

keserakahan akibat persaingan yang tidak sehat dalam bisnis atau 

perdagangan. 

4) Pengkultusan Kepribadian (Personality Cults) 

Pada umumnya pengkultusan kepribadian memiliki jumlah 

pengikut yang sedikit, hal ini terjadi karena sang pemimpin harus 

memberikan sesuatu yang bersifat karismatik sehingga menjadikan dirinya 

memiliki daya tarik tersendiri dan menyedot perhatian bagi pengikutnya. 

Namun kebanyakan pengkultusan kepribadian dilatarbelakangi 

oleh agama maupun hal yang bersifat spiritual, bahkan sang pemimpin 

memanfaatkan segalanya yang dapat dijadikan sebagai alat pengaruh agar 

para pengikutnya tetap melayani kebutuhannya dan seringkali sang 

pemimpin berperan sebagai orang tua atau guru yang mengisi kekosongan 

sang pengikut. 

Lebih lanjut lagi masyarakat Amerika secara keseluruhan telah 

mengalami perubahan sosial yang sangat cepat dalam beberapa tahun 

terakhir, mulai dari hak-hak sipil hingga lonjakan permisif seksual. Dalam 

perubahan sosial budaya tersebut, secara keseluruhan masyarakat Amerika 
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mulai kehilangan kepercayaan atas kepemimpinan politik bangsa dan 

lembaga pemerintahan (Quebedeaux, 1982, h. 45-46). 

Sehingga dalam perkembangan budaya Amerika, pengkultusan 

terjadi ketika adanya sebuah budaya populer yang terintegrasi dengan 

media massa sehingga memberikan status baru pada individu maupun 

lembaga, ketika seorang pemuka agama bertransmisi dengan media massa 

ada kecenderungan mereka (pemuka agama) kehilangan indentitasnya 

sebagai pemuka agama dan berubah menjadi selebriti (orang terkenal, 

bukan pekerja seni atau artis). Para pemuka agama tersebut memiliki daya 

tarik tersendiri kerena terintegrasi lewat media massa berupa, buku-buku 

yang bertemakan agama, musik rohani, hingga program televisi yang 

bersifat keagamaan (Quebedeaux, 1982, h. 70). 

Contoh dari kasus ini terjadi di Phillipsburg, New Jersey. Ketika 

seorang pastur bernama Russell Allen diberhentikan oleh orang asing yang 

meminta saran pribadi mengenai topik yang ia sampaikan dalam sebuah 

program televisi. Allen telah menikmati dirinya sebagai selebriti lokal dan 

kehilangan privasi karena berubah dari pemuka agama menjadi selebriti 

lokal, sehingga menjadikan acara televisi lebih mengasyikan ketimbang 

kegembiraan yang terjadi di gereja (Quebedeaux, 1982, h. 70-71). 

Dari keempat jenis pengkultusan di atas, Weber (2009, h. 124-126) 

berpendapat bahwa suatu pengkultusan terjadi ketika adanya sebuah 

legitimasi lewat otoritas yang berlaku, khususnya otoritas karismatik. 
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Berikut ini merupakan uraian mengenai legitimasi otoritas yang 

dikemukakan oleh Max Weber. 

 

2.2.12 Legitimasi Otoritas 

 Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan kewenangan, 

keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. 

 Terdapat dua prinsip dalam legitimasi, pertama karena murni 

adanya ketertarikan antara tekad loyalitas emosional, keyakinan rasional 

dalam validitas yang mutlak, dan ketergantungan kepercayaan dari sikap 

religius. Dan kedua, karena adanya kepentingan yang tersembunyi lewat 

konsekuensi tertentu (Weber, 2009, h. 126-127). 

 Dalam prinsipnya legitimasi tidak dapat terjadi ketika tidak 

dibarengi oleh suatu otoritas, menurut Weber (2009, h. 324) 

“Authority was defined above as the probability that certain specific 

commands (or all commands) from given source will be obeyed by a given 

group of person” 

 

` Sejalan dengan itu, Weber (2008, h. 157)  memasukan dan 

membedakan konsep otoritas yang dikembangkannya kedalam tripartite 

classification of authority, di antaranya : 

1) Otoritas karismatik (Charicmatic Authority) dibangun atas dasar 

keyakinan pengikutnya akan kesakralan sang pemimpin yang tidak boleh 

dipertanyakan karena mereka percaya bahwa sang pemimpin merupakan 
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individu yang memiliki panggilan khusus sehingga para pengikutnya 

dengan sukarela menaati dan mematuhi kepemimpinan dari pemimpin 

tersebut. Panggilan khusus inilah sumber dari kesakralan yang tidak 

sembarang orang dapat memilikinya, dengan demikian kesakralan tersebut 

adalah kualifikasi untuk menjadi pemimpin bagi pengikutnya. 

 

2) Otoritas tradisional (Traditional Authority) dibangun karena 

adanya kepatuhan atau ketaatan para pengikutnya berdasarkan adat 

kebiasaan yang dijalankan dari dahulu, Nilai inilah yang dipegang 

pengikutnya dan sang pemimpin berperan sebagai penjaga agar tradisi 

tidak mudah hilang. karena kesetiaan kepada tradisi maka sangat sulit 

untuk terjadinya perubahan sosial karena telah dimilikinya tatanan yang 

sudah begitu mapan dan menjadi keutamaan untuk berpegang pada tradisi. 

 

3) Otoritas rasional (Rational-Legal Authority) dibangun pada aturan 

atau hukum yang telah disusun dan disepakati karena sang pemimpin 

dipilih melalui langkah-langkah yang prosedural, hal ini didasarkan karena 

adanya prinsi-prinsip rasionalitas. Salah satu contoh dari otoritas rasional 

berupa hukum undang-undang yang disepakati bersama dan ketika 

dilanggar maka yang melanggar dikenakdan sanksi sesuai hukum 

perundang-undangan yang berlaku (disepakati). 
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2.2.13 Indoktrinasi Keyakinan 

Selain itu, suatu pengkultusan terjadi karena adanya indoktrinasi 

keyakinan lewat kepemimpinan yang memiliki otoritas. Indoktrinasi 

keyakinan disini bukanlah keyakinan berkonteks pada agama melainkan 

berkonteks pada apa yang diyakininya sebagai kebenaran. 

Indoktrinasi berasal dari kata latin "decere" yang artinya "untuk 

mengajarkan" dan "doctrina" yang artinya "apa yang dipikirkan", Jadi 

secara harfiah indoktrinasi adalah menanamkan apa yang diajarkan melalui 

apa yang dipikirkan. Sebelumnya kata "doctrina" (doktrin) tidak selalu 

dikaitkan dengan agama, hingga pada abad pertengahan doktrin menjadi 

identik dengan ajaran gereja katolik roma (Tan, 2011, h. 2). 

Menurut Wilson (dikutip dalam Snook, 2010, h. 3) indoktrinasi 

merupakan koneksi intim antara keyakinan dan perilaku, kondisi dimana 

orang melakukan sesuatu karena didoktrin untuk percaya atau meyakini 

sesuatu.  

Indoktrinasi dapat dikatakan sebagai kontrol keyakinan yang 

dilakukan seseorang untuk menghasilkan dampak langsung seperti 

kognitif, afektif, dan perkembangan perilaku orang lain. Keyakinan ini 

berupa nilai-nilai, kebiasaan, norma, dan unsur-unsur lainnya yang 

berkaitan dengan perilaku seseorang (Tan, 2011, h. 19-20). 

Representasi pengkultusan... Thesar Metta Mulyana, FIKOM UMN, 2016



39 
 

Dalam penyampaian pesannya, indoktrinasi memerlukan 

komunikasi yang digunakan untuk memerintah dengan cara memberi 

alasan, bukti, argumen, dll dalam meyakinkan orang lain. Lewat 

indoktrinasi inilah ketika seseorang percaya sesuatu, maka ia percaya 

bahwa hal itu adalah sebuah kebenaran (Snook, 2010, h.20). 

Wilson (dikutip dalam Snook 2010, h. 53) menyatakan bahwa : 

"The concept of indoctrination concerns the truth and evidence of 

beliefs…. If we are to avoid indoctrination, therefore, the beliefs 

we must be rational." 

Wilson (dikutip dalam Snook 2010, h. 56) juga menambahkan bahwa : 

“The model cases of indoctrination are obvious: brainwashing 

people to believe in Communism, teaching religion by the threat 

of torture or damnation, etc.” 

 

Dengan kata lain, konsep dari indoktrinasi menyangkut pada 

suatu kebenaran dan bukti keyakinan, jika kita ingin menghindari 

indoktrinasi maka keyakinan kita harus rasional. Selain itu contoh kasus 

yang jelas dalam indoktrinasi, yaitu berupa cuci otak (brainwashing) untuk 

percaya pada kamunisme, mengajarkan agama dengan ancaman 

penyiksaan atau hukuman, dll. 

Perlu diketahui bahwa indoktrinasi tidak dapat berkembang di 

negara dengan ideologi liberal yang berpaham kebebasan berpikir dan 

persamaan hak merupakan tujuan utama bagi setiap individu. Tetapi dalam 

perkembangannya, indoktrinisasi terjadi dalam ruang lingkup yang lebih 

Representasi pengkultusan... Thesar Metta Mulyana, FIKOM UMN, 2016



40 
 

kecil yaitu dalam proses pengajaran yang dilakukan oleh guru kepada 

murid, Orangtua kepada anak, pemuka agama kepada umatnya, dan masih 

banyak lagi (Tan, 2011, h. 20-21). 

Indoktrinasi juga merupakan lawan dari paham demokrasi 

(kebebasan) yang dimaksudkan untuk mengontrol dan menggunakan 

individu sebagai alat untuk mencapai tujuan, hal ini sama seperti paham 

otoritarianisme dimana kekuasaan terkonsentrasi pada satu pemimpin dan 

melihat kebebasan individu merupakan hal yang  harus dihindari 

(Kilpatrick, 1919 dikutip dalam Snook, 2010, h. 10). 

Dengan demikian, indoktrinasi merupakan paham atau proses  

yang menanamkan sesuatu, mulai dari keyakinan, perilaku, sikap, bahkan 

gagasan yang dalam praktiknya indoktrinasi melarang dan mengkritisi hal 

yang diajarkan atau disampaikan. sehingga orang yang menerima 

indoktrinasi melihat suatu kebenaran hanya dari satu sisi dan meyakininya 

sebagai kebenaran yang mutlak (Snook, 2010, h. 37-42). 

 

2.2.14 Budaya Populer dan Media Massa 

 Selain konsep diatas, budaya populer dan media massa berperan 

aktif dalam mentransmisikan suatu pengkultusan. Hal ini terjadi karena 

budaya populer dan media massa sangat melekat dengan masyarakat 

sehingga menjadi alat transmisi yang kuat dengan efek penyebaran yang 

luas dalam penyampaiannya. 
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 Kata “Budaya Populer” merupakan penggabungan dari dua kata 

yaitu kata “Budaya”, dan yang satunya lagi “Populer”. Sementara kata 

budaya dapat diartikan berupa segala sesuatu untuk mengacu pada suatu 

proses umum perkembangan intelektual, spiritual, dan estetis (Williams, 

1983 dikutip dalam Imanto, 2015, h. 3). 

 Sedangkan kata “populer”, Williams (1983 dikutip dalam Imanto, 

2015, h. 3) memberikan empat makna yang mengandung pengertian yakni:  

1) Banyak disukai orang  

2) Jenis kerja rendahan  

3) Karya yang dilakukan untuk menyenangkan orang 

4) Budaya yang memang dibuat oleh orang untuk dirinya sendiri 

 Istilah Budaya Populer dapat diterjemahkan dengan pengertian 

suatu aktifitas atau praktik-praktik sosial yang bisa menyenangkan orang 

dan disukai oleh banyak orang. Dalam perspektif kacamata industri 

budaya, budaya populer juga dinilai sebagai produk kapitalisme yang 

bersifat massal dan dikelola terus menerus oleh jejaring media di mana 

jarak jangkaunya hampir tak terbatas dan bahkan bisa menembus batas 

wilayah suatu negara (Imanto, 2015, h 3-4). 

 Kantz (1977 dikutip dalam Osorio, 2001, h. 1) berargumen bahwa 

televisi (dan media massa lainnya) memiliki kekuatan untuk 

mempengaruhi perilaku individu, bahkan televisi dapat mengubah pikiran 

dan merubah tindakan individu. 
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 Tanpa disadari atau tidak,  industri media telah memberikan 

banyak pengaruh pada manusia, media mampu menggiring alam pikiran 

manusia hingga pada akhirnya bisa merubah pola hidup, baik yang positif 

dan negatif di tengah-tengah kehidupan manusia (Imanto, 2015, h. 5). 

 Bahkan dalam perkembangannya budaya populer melahirkan 

makna baru dalam konteks keagamaan, yaitu “popular religion”.  Menurut 

Niedzwiedz (2010, h. 139) konsep dari agama populer (popular religion) 

merujuk ke dalam berbagai studi ilmiah, diantaranya sosiologi, 

anthropologi, dan teologi. Namun pengertian yang paling populer tentang 

agama populer (popular religion) adalah berkonteks pada agama rakyat 

(folk religion) atau religiusitas rakyat (folk religiosity) yang berkaitan 

dengan budaya populer yang ada di masyarakat. 

 Dalam perkembangannya, konteks agama populer (popular 

religion) mengalami perubahan makna. Menurut Quebedeaux (1982, h. 1-

3), 

“A concept of "popular religion" is no longer to be identified 

merely with the faith, teaching, and work of the institutional 

church and with the high percentage of believers in God and in 

immortality. Popular religion is strongly influenced by the mass 

media, which confirm and strengthen the values the viewing, 

listening, and reading public already hold dear”. 

 

 Dengan kata lain konsep dari agama populer atau agama rakyat 

tidak lagi diindentifikasi hanya dengan iman, pengajaran, pekerjaan di 

lembaga gereja dengan presentasi yang tinggi dari orang-orang yang 
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percaya pada Tuhan. Tetapi agama rakyat saat ini dipengaruhi oleh media 

massa yang menegaskan dan memperkuat nilai-nilai mendengarkan, serta 

pembaca publik. 

 Pada masa moderen seperti sekarang, ketika perkembangan 

teknologi telah maju dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Agama 

diproduksi melalui media massa yang transmisikan ke dalam budaya 

populer yang ada di masyarakat, dalam hal ini agama yang diproduksi 

untuk dikonsumsi lewat media massa merupakan sesuatu yang populer di 

masyarakat karena konten yang dibentuk disukai oleh masyarakat 

(Schultze, 2003, h. 45-49). 

Media massa memberikan status baru pada individu maupun 

lembaga, sehingga ketika seorang pemuka agama bertransmisi dengan 

media massa maka ada kecenderungan mereka kehilangan indentitasnya 

sebagai pemuka agama dan berubah menjadi selebriti (orang terkenal, 

bukan pekerja seni atau artis). Para pemuka agama tersebut memiliki daya 

tarik tersendiri lewat media massa yang berupa, buku-buku yang 

bertemakan agama, musik rohani, hingga program televisi yang bersifat 

keagamaan (Quebedeaux, 1982, h. 70). 

 

2.2.15 Kerangka Pemikiran 

 Menelaah teori-teori dan konsep yang telah dibahas, peneliti 

berpendapat bahwa suatu pengkultusan tidak hanya berkonteks tentang 

agama saja melainkan masuk ke dalam berbagai konteks sosial, selain itu 
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pengkultusan terjadi karena adanya peran dari legitimasi otoritas, yaitu 

tindakan membenarkan  atau melegalkan kewenangan yang berlaku dari 

atasan ke bawahan (vertikal).  

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori semiotika 

Roland Barthes, yang mana menentukan penanda (signifier) dan petanda 

(signified). Selanjutnya, peneliti membedaan tanda yang termasuk ke 

dalam makna denotatif dan makna konotatif. 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 
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