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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Pelaksanaan penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian sebelumnya 

yang serupa sebagai bahan referensi. Penelitian tersebut diantaranya jurnal dengan 

judul Representasi Konflik Ideologi Antar Kelas dalam Film The Help karya Astri 

Nur Afidah dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro dan juga tesis  

berjudul Konflik Budaya dan Supremasi Jerman Terhadap Imigran Turki dalam 

Film Auf Der Anderen Seite karya Maria Regina Widhiasti dari Universitas 

Indonesia. 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Astri Nur Afidah bertujuan untuk 

menguraikan nilai-nilai yang ada dalam film The Help terkait dengan diskriminasi 

yang menyebabkan sikap resisten terhadap pembantu kulit hitam. Metode 

penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif-kualitatif dengan 

menggunakan metode semiotika Roland Barthes. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa bentuk resistensi terjadi secara langsung, maupun tidak langsung dalam 

bentuk verbal dan non verbal. Selain itu, dalam film The Help menunjukkan 

ideologi kapitalis membuat pembantu kulit hitam menjadi kaum minoritas sehingga 

mereka melakukan perlawanan untuk memperjuangkan hak. 
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Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh Maria Regina Widhiasti 

bertujuan untuk memeriksa dan memperlihatkan representasi sikap Jerman 

terhadap imigran Turki serta berbagai konflik budaya yang ada dalam film Auf der 

anderen SeiteI melalui analisis mise en scene maupun analisis ideologis, sehingga 

diperoleh gambaran mengenai ideologi yang menjadi nilai dominan dalam film 

tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian cultural studies berupa  

analisis teks atau wacana. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam film 

Auf der anderen Seitel menggambarkan Jerman berada pada posisi yang superior 

dibandingkan dengan Turki, dan menempatkan Jerman sebagai tempat bermula 

semua konflik dan Turki sebagai tempat rekonsiliasi, dengan kata lain, film ini 

menampilkan kritik terhadap supremasi Jerman terhadap imigran Turki yang 

tinggal di Jerman. 

Tabel  2.1.  

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu  

No.  Penelitian 
Astri Nur Afidah 

Penelitian 
Maria Regina 

Widhiasti 

Penelitian 
Jaclyn 
Esther 

1. Judul  Representasi 
Konflik Ideologi 

Antar Kelas dalam 
Film The Help 

 
(Universitas 

Diponegoro tahun 
2013)  

Konflik Budaya 
dan Supremasi 

Jerman Terhadap 
Imigran Turki 

dalam Film Auf 
Der Anderen Seite 

 
(Universitas 

Indonesia tahun 
2010)  

Representasi 
Prasangka dalam 

Konflik 
Antarbudaya  
dalam Film 99 

Cahaya di Langit 
Eropa 
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No.  Penelitian 
Astri Nur Afidah 

Penelitian 
Maria Regina 

Widhiasti 

Penelitian 
Jaclyn 
Esther 

2. Rumusan 
Masalah 

- Bagaimana nilai-
nilai yang ada 
dalam film The 
Help terkait 
dengan 
diskriminasi yang 
menyebabkan 
resisten bagi 
pembantu kulit 
hitam diuraikan? 

- Bagaimana 
ideologi 
dominan yang 
melatarbelakangi 
tindakan 
melawan kepada 
majikan yang 
dilakukan oleh 
pembantu kulit 
hitam dalam film 
The Help 
diungkapkan? 

 
 

- Bagaimana 
konflik budaya 
yang dihadapi 
oleh para 
imigran Turki di 
Jerman 
direpresentasika
n dalam film Auf 
der anderen 
Seite? 

- Bagaimanakah 
sikap Jerman 
terhadap 
imigran Turki 
direpresentasika
n dalam film Auf 
der anderen 
Seite? 

Bagaimana 
representasi 
prasangka dalam 
konflik 
antarbudaya yang 
digambarkan dalam 
film 99 Cahaya di 
Langit Eropa? 

3. Tujuan 
Penelitian 

- Untuk 
menguraikan 
nilai-nilai yang 
ada dalam film 
The Help terkait 
dengan 
diskriminasi 
yang 
menyebabkan 
resisten bagi 
pembantu kulit 
hitam 

-  Untuk 
mengungkapkan 
ideologi 

untuk memeriksa 
dan 
memperlihatkan 
representasi sikap 
Jerman terhadap 
imigran Turki 
serta berbagai 
konflik budaya 
yang ada dalam 
film Auf der 
anderen Seite 
melalui apa yang 
terlihat baik dalam 
mise en scene 
maupun analisis 

untuk mengetahui 
representasi 
prasangka dalam 
konflik 
antarbudaya yang 
digambarkan dalam 
film 99 Cahaya di 
Langit Eropa 

Representasi Prasangka..., Jaclyn Esther, FIKOM UMN, 2015



dominan yang 
melatarbelakangi 
tindakan 
melawan kepada 
majikan yang 
dilakukan oleh 
pembantu kulit 
hitam dalam film 
The Help 

 

ideologis.  

4. Teori - Paradigma Kritis 
- Standpoint 

Theory 
- Teori Sikap 
 

- Hubungan atau 
pengaruh media 
terhadap 
pembentukan 
ideologi 

- Ideologi menurut 
Roland Barthes  

- Representasi 
- Semiotika  
- Semiotika 

Charles Sanders 
Peirce 

- Semiotika Film 
- Komunikasi 

Antar Budaya 
- Konflik 

Antarbudaya 
- Prasangka 
- Persepsi dan 

Budaya 
 

5. Metodologi Analisis Semiotik 
Roland Barthes 

Analisis teks Semiotika Charles 
Sanders Peirce 

 

Ada pun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, terletak 

pada objek penelitian yaitu film 99 Cahaya di Langit Eropa.  Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Astri Nur Afidah mengangkat konsep mengenai konflik 

ideologi antar kelas, sedangkan konsep yang digunakan peneliti adalah konflik 

antarbudaya. Walaupun sama-sama menggunakan analisis semiotika, namun 

peneliti menggunakan analisis semiotika dengan teknik Charles Sanders Peirce, 
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sedangkan Astri Nur Afidah menggunakan teknik analisis semiotik Roland 

Barthes.  

Penelitian yang dilakukan Maria Regina Widhiasti, walaupun sama-sama 

menggunakan film sebagai teks yang diteliti namun tidak menggunakan teknik 

analisis semiotik seperti peneliti, melainkan menggunakan teknik analisis teks. 

Film yang diteliti dalam kedua penelitian terdahulu merupakan film luar negeri 

yaitu Amerika Serikat dan Jerman, sedangkan peneliti memilih untuk meneliti film 

Indonesia.  

 

2.2  Teori dan Konsep  

 

2.2.1 Representasi.  

 Representasi biasa diartikan sebagai bentuk penampilan dari sebuah 

kemiripan, atau bahkan imitasi. Ide utamanya adalah representasi, yang diproduksi 

oleh seseorang atau banyak orang (dikenal juga dengan produser, komunikator, 

encoder), menunjuk pada sesuatu yang lain : objek yang sebenarnya. Ini adalah 

proses di mana objek sebenarnya di produksi kembali maknanya oleh seniman, 

komunikator, pembuat tanda (Fourie, 2008:199). 

 Representasi dapat juga diartikan sebagai gambaran mengenai suatu hal 

yang terdapat dalam kehidupan yang digambarkan dalam suatu media. 

Representasi mengharuskan eksplorasi pembentukan makna tekstual dan 
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penyelidikan tentang cara menghasilkan makna pada berbagai konteks. Pada 

dasarnya representasi tidak menunjuk pada dirinya sendiri, namun kepada sesuatu 

yang lain (Vera, 2014 : 96-97). 

 Sebuah teks, termasuk juga film, di dalam isinya mengandung representasi. 

Secara semantik, representasi bisa diartikan to depict, to be a picture of atau to act 

or speak for (in the place of, in the name of) somebody. Berdasarkan kedua makna 

tersebut to represent dapat diartikan menjadi sebuah tanda (a sign) untuk sesuatu 

atau seseorang, sebuah tanda yang tidak sama dengan realitas yang 

direpresentasikan tapi dihubungkan dengan dan mendasarkan diri pada realitas 

tersebut. Jadi, representasi mendasarkan diri pada realitas yang menjadi 

referensinya (Noviani, 2002 : 61) 

 Menurut Eriyanto (2001 : 113) , istilah representasi menunjuk pada 

bagaimana seseorang, kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan. 

Representasi ini kemudian penting dalam dua hal. Pertama, apakah seseorang, 

kelompok atau gagasan tersebut ditampilkan sebagaimana mestinya, apakah 

ditampilkan apa adanya, ataukah diburukkan. Kedua, bagaimana representasi 

tersebut ditampilkan kepada khalayak, baik dalam pemilihan kata, kalimat, 

aksentuasi, dan sebagainya.  

 Stuart Hall mencetuskan dua proses representasi. Pertama, representasi 

mental, yaitu konsep tentang ‘sesuatu’ yang ada di kepala kita masing-masing 

(peta konseptual),  dan masih merupakan sesuatu yang abstrak. Kedua, ‘bahasa’, 
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yang berperan penting dalam proses konstruksi makna. Konsep abstrak yang ada 

dalam kepala harus diterjemahkan dalam ‘bahasa’ yang lazim, agar dapat 

menghubungkan konsep dan ide-ide tentang sesuatu dengan tanda dari simbol-

simbol tertentu  (Wibowo, 2013 :148) 

 Kata, suara, atau gambar yang memiliki makna dikenal sebagai tanda. Tanda 

ini berdiri atau mewakili konsep dan relasi antar konsep yang dimiliki dalam 

pikiran dan membentuk suatu sistem pemaknaan dalam budaya. Semua suara, kata, 

gambar, atau objek yang berfungsi sebagai tanda dan dikelompokkan dengan tanda 

lain ke dalam suatu sistem yang dapat mendatangkan  makna adalah ‘bahasa’ (Hall, 

1997 : 18-19). 

 

2.2.2 Semiotika 

 Ditinjau secara etimologi, istilah semiotika berasal dari kata yunani 

Semeion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu –yang 

atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya—dapat dianggap mewakili 

sesuatu yang lain.  

  Secara terminologis, semiotika dapat diidentifikasikan sebagai ilmu yang 

mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan 

sebagai tanda. Analisisnya bersifat paradigmatic dalam arti berupaya menemukan 

makna termasuk dari hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah teks. (Wibowo, 

2013 : 7-8) 
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 Analisis semiotik adalah upaya untuk mempelajari linguistik-bahasa dan 

lebih luas lagi adalah semua perilaku manusia yang membawa makna atau fungsi 

sebagai tanda. Secara singkat, dapat dikatakan semiotik merupakan metode untuk 

menganalisis dan memberikan makna-makna terhadap lambang yang terdapat suatu 

paket lambang-lambang pesan atau teks. Fokus analisis semiotik adalah melacak 

makna-makna yang diangkut dengan teks yang berupa lambang-lambang. 

Pemaknaan terhadap lambang-lambang dalam teks yang menjadi pusat perhatian 

analisis semiotik (Pembayun, 2013 : 468). 

 Semiotika dalam wilayah kajian ilmu komunikasi memliki jangkauan yang 

luas. Semiotika dapat diterapkan pada berbagai level dan bentuk komunikasi, 

seperti komunikasi massa, komunikasi antar budaya, komunikasi politik, dan 

sebagainya. Dalam komunikasi massa misalnya, kajian semiotika dapat 

diaplikasikan pada film, televisi, iklan, lagu, foto jurnalistik, dan lain-lain. Dengan 

semiotika kita dapat mengungkap makna-makna baik yang tersirat maupun yang 

tersurat  (Vera, 2014 : 10) 

  

2.2.3 Semiotika Charles Sanders Peirce. 

 Menurut Van Zoest (1978) yang dikutip dalam Rusmana (2005), Peirce 

mendefinisikan semiotika sebagai studi tentang tanda dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengannya, yakni cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda-

tanda lain, pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka yang 
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mempergunakannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa semiotika adalah ilmu tentang 

tanda, dan merupakan cabang filsafat yang mempelajari dan menelaah “tanda” 

(Vera, 2014 : 2-3) 

 Salah satu metode analisis semiotika dicetuskan oleh Charles Sanders Peirce, 

yang menurut Aart van Zoest (1993), adalah salah seorang filsuf Amerika yang 

paling orisinal dan multidimensional (Sobur, 2013 : 39). 

 Peirce lahir dalam sebuah keluarga intelektual pada tahun 1839. Ayahnya, 

Benyamin adalah seorang profesor matematika  pada Universitas Harvard. Peirce 

berkembang pesat dalam pendidikannya di Harvard. Pada tahun 1859 dia 

menerima gelar BA, kemudian pada tahun 1862 dan 1863 secara berturut-turut dia 

menerima gelar M.A dan B.Sc dari Universitas Harvard. 

 Teori dari Peirce seringkali disebut sebagai ‘grand theory’ dalam semiotika . 

Ini disebabkan karena gagasan Peirce bersifat menyeluruh, deskripsi struktural dari 

semua sistem penandaan. (Wibowo, 2013 : 17).  

 Menurut Pembayun (2013: 469-472), semiotika aliran Peirce dianggap lebih 

menarik dibandingkan semiotika aliran Saussure dalam analisis seni rupa, desain, 

dan media atau komunikasi. Ini dikarenakan tipologi tanda yang lebih kaya pada 

semiotika Peirce memungkinkan pengkajian berbagai pemaknaan yang berbeda-

beda. Dalam hal ‘tanda’, Peirce memusatkan perhatian pada masalah fungsi tanda. 

Tanda akan berfungsi jika ada ketiga unsur yang saling berhubungan, yaitu : 
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1) Representament (sign) 

Representamen dapat berupa apa saja jika memenuhi dua syarat, yaitu 

dapat dipersepsi, baik dengan pancaindera maupun dengan pikiran atau 

perasaan, dan berfungsi sebagai tanda, artinya mewakili sesuatu yang lain 

(objek material) 

 2) Objek (object)  

Komponen yang diwakili oleh tanda, dapat berupa materi yang tertangkap 

pancaindera, atau yang bersifat mental atau imajiner (objek mental). 

 3)  Subjek (interpretant)  

Merupakan makna atau arti. Interpretant adalah efek yang ditimbulkan 

dari proses penandaan atau dapat juga disebut tanda sebagaimana diserap 

oleh benak seseorang sebagai hasil dari penghadapan terhadap tanda itu 

sendiri. 

  

 

Gambar 2.1. 

Triangle Meaning Semiotics 

Sumber : Nawiroh Vera.2014. Semiotika  dalam Riset Komunkasi. Hlm : 22  
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 Menurut Fiske (2007), model triadik tersebut dikenal dengan sebutan 

“triangle meaning semiotics” atau teori segitiga makna, yang dijelaskan secara 

sederhana : “tanda adalah sesuatu yang dikaitkan pada seseorang untuk sesuatu 

dalam beberapa hal atau kapasitas. Tanda menunjuk pada seseorang, yakni, 

menciptakan di benak orang tersebut suatu tanda yang setara, atau suatu tanda 

yang setara, atau suatu tanda yang lebih berkembang, tanda yang diciptakannya 

dinamakan interpretant dari tanda pertama. Tanda itu menunjukkan sesuatu, yakni 

objeknya” (Vera, 2014 : 21). 

 Berdasarkan objeknya, tanda dibagi atas ikon, indeks, dan simbol. Ikon 

adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya yang bersifat 

bersamaan bentuk alamiah atau dengan kata lain, ikon adalah hubungan antara 

tanda dan objek atau acuan yang bersifat kemiripan seperti potret dan peta. Indeks 

adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan 

petanda yang bersifat kausal ataau memiliki hubungan sebab akibat. Simbol adalah 

tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dengan petandanya. 

Hubungan di antaranya bersifat abitrer atau semena, hubungan berdasarkan 

konvensi (perjanjian) masyarakat. (Sobur, 2009 : 41-42) 
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Tabel 2.2. 
Jenis Tanda dan Cara Kerjanya 

 

Jenis Tanda Ditandai dengan Contoh Proses Kerja  

Ikon -persamaan (kesamaan) Gambar, foto, dan 
patung 

- dilihat 

Indeks -hubungan sebab   
akibat 

- keterkaitan 

- asap ----- api 

- gejala---- penyakit 

- diperkirakan 

Simbol - konvensi atau 

- kesepakatan sosial 

- kata-kata 

- isyarat 

- dipelajari 

 

Sumber : 

Indiwan Seto. 2013. Semiotika Komunikasi Aplikasi Praktis Bagi Penelitian dan 

Skripsi Komunikasi. Hlm :  19 

 

 

2.2.4  Semiotika film. 

 Film merupakan karya seni budaya yang dibuat berdasarkan kaidah 

sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Unsur film 

berkaitan dengan karakteristik utama audio visual. Audio visual dibagi lagi menjadi 

dua kategori yang tidak dapat dipisahkan yaitu unsur naratif (materi atau bahan 

olahan, penceritaanya) dan unsur sinematik (cara materi tersebut digarap) (Vera, 

2014 : 91-92).  

 Menurut Sobur dalam Mudjiono (2011:131-132), film merupakan sarana 

penyamapaian pesan yang dapat diterima dengan cepat dan isinya tidak berbeda 
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jauh dengan kehidupan sehari-hari. Agar film dapat diterima oleh penonton, 

dibutuhkan alur cerita yang dapat membawa pemirsa hanyut dan menyelami isi 

cerita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis. 

 Melalui pesan yang disampaikan penulis cerita akan dihasilkan makna yang 

dapat dipetik oleh pemirsa. Dalam kajian ilmu pengetahuan makna memliki rantai 

yang dilambangkan melalui tanda. Ilmu yang mengkaji tentang tanda tersebut 

disebut semiotika. Secara relevan, film adalah bidang kajian bagi analisis semiotika 

karena dibangun oleh tanda semata-mata.  

 

2.2.5  Komunikasi antarbudaya. 

Budaya merupakan nilai-nilai yang muncul karena adanya interaksi 

antarmanusia di suatu wilayah atau negara tertentu dan menjadi acuan dasar bagi 

proses komunikasi antaramanusia di dalamnya. Dikarenakan muncul dalam 

wilayah tertentu, budaya memiliki keragaman, perbedaan, hingga keunikan yang 

membedakan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. 

Adanya keragaman ini kemudian dapat memunculkan dua sisi yang 

bertolak belakang. Sisi positifnya, budaya dapat menjadi ciri khusus bagi suatu 

kelompok masyarakat yang dapat membedakannya dengan kelompok lain. Budaya 

juga menghadirkan suatu ikatan kelompok yang kuat antar anggota kelompok 

tersebut, bukan hanya di wilayah tempat mereka berada saja, namun juga di 

berbagai wilayah. Sebaliknya, sisi negatif dari perbedaan budaya yaitu adanya 
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perbedaan persepsi yang, dalam tataran tertentu, dapat menimbulkan konflik 

antarindividu atau kelompok dalam komunikasi (Nasrullah, 2012 : 18-19). 

Maka perlu disadari bahwa komunikasi dan budaya merupakan dua 

konsep yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam hidupnya manusia tidak 

mungkin tidak berkomunikasi. Setiap perilaku manusia merupakan pesan  yang 

digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada seseorang. Oleh karena itu, 

komunikasi ikut berpengaruh terhadap budaya dan juga interaksi antar anggota 

budaya tertentu.  

Budaya tidak hanya menentukan siapa bicara siapa, tentang apa, dan 

bagaimana komunikasi berlangsung, tetap budaya juga turut menentukan orang 

yang menjadi penyandi pesan, makna yang ia miliki untuk pesan dan kondisi-

kondisinya untuk mengirim, memperhatikan, dan menafsirkan pesan. Seluruh 

perbendaharaan perilaku seseorang sangat bergantung pada budaya ia dibesarkan. 

Konsekuensinya, budaya merupakan landasan komunikasi. Bila budaya beraneka 

ragam, maka beragam pula praktik-praktik komunikasi (Sihabudin, 2013 : 20). 

Keragaman tersebut yang kemudian akan menghadirkan sebuah komunikasi 

antarbudaya untuk menjembatani komunikasi antar anggota kelompok suatu 

budaya. 

  Komunikasi antarbudaya terjadi ketika anggota dari satu budaya tertentu 

memberikan pesan kepada anggota dari budaya yang lain. Lebih tepatnya, 

komunikasi antarbudaya melibatkan interaksi antara orang-orang yang persepsi 
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budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda dalam suatu komunikasi (Samovar et 

al., 2010 : 13). 

 Ketika orang dari budaya yang berbeda berkomunikasi, penafsiran yang 

keliru adalah hal lazim. Komunikasi antarbudaya dapat terjadi dalam konteks 

komunikasi manapun, mulai dari komunikasi dua-orang yang intim, komunikasi 

organisasional, hingga komunikasi massa.  

 Tiap terjadinya komunikasi antarbudaya ada perbedaan dalam kerangka 

rujukan (frame of reference) antar peserta yang dapat membuat komunikasi 

menjadi lebih rumit dan sulit dilakukan. Hal ini terutama karena peserta tidak 

mungkin memahami seluruh aspek budaya peserta lainnya. Kajian komunikasi 

antarbudaya menunjukkan aspek perilaku komunikasi diri yang tidak kita sadari 

sebagai sesuatu yang “khas” (Tubbs dan Moss, 2005 : 236). 

 Menurut Sarbaugh (1979) ada tiga prinsip yang berlaku bagi komunikasi 

antarbudaya. Prinsip pertama yaitu suatu sistem sandi bersama yang terdiri dari 

dua aspek, verbal dan nonverbal. Tanpa sistem bersama, komunikasi menjadi tidak 

mungkin.  

 Prinsip kedua, kepercayaan dan perilaku yang berlainan antara pihak yang 

berkomunikasi adalah landasan bagi asumsi-asumsi berbeda untuk memberi 

respons. Maka, dua orang berbeda budaya dapat dengan mudahnya memberi 

makna yang berbeda pada perilaku yang sama. 

 Prinsip ketiga adalah tingkat mengetahui dan menerima kepercayaan dan 
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perilaku orang lain. Di sini bukan hanya memiliki pengetahuan akan perbedaan 

yang menimbulkan masalah, namun juga berkaitan dengan tingkat penerimaan. Cara 

menilai budaya lain dengan nilai-nilai budaya sendiri dan menolak 

mempertimbangkan budaya lain akan menentukan keefektifan komunikasi (Tubbs 

dan Moss, 2005 : 240-242). 

 

2.2.6  Konflik antarbudaya. 

  Menurut Robert M.Z. Lawang dalam Waluya (2007 : 33), konflik 

diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal langka seperti nilai, status, 

kekuasaan, dan sebagainya. Tujuan berkonflik bukan hanya mendapat keuntungan, 

melainkan juga mendudukkan pesaingnya. Konflik dapat berarti benturan kekuatan 

dan keperntingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam proses perebutan 

sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial, dan budaya)  

 Sedangkan Kartono berpendapat bahwa konflik adalah proses sosial yang 

bersifat antagonistik dan kadang tak dapat diserasikan karena kedua pihak yang 

berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, dan tercermin 

dalam perilaku perlawanan, baik secara halus, terkontrol, tersembunyi, tidak 

langsung, terkamuflase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan 

(Waluya, 2007 : 33). 

 Oleh karena itu, konflik antarbudaya dapat didefinisikan sebagai konflik 

yang terjadi antara dua atau lebih kelompok budaya. Konflik dapat dipandang 
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sebagai suatu kesempatan dan konfik sebagai sesuatu yang merusak/destruktif. 

Konflik sebagai sebuah kesempatan berarti konflik dilihat sebagai kesempatan 

untuk memperkuat sebuah hubungan. Sedangkan konflik sebagai sesuatu yang 

merusak membuat konflik dianggap dapat merusak sebuah hubungan (Martin dan 

Nakayama, 2010 : 427-433) 

 Phillips (1998) dalam Tubbs dan Moss (2005: 100-101) mengidentifikasi 

konflik sebagai model bertingkat dan melalui beberapa tahapan yaitu :  

1)  Tingkat I : Perbedaan  

Dalam tingkat ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Ada pertukaran 

informasi yang bebas dan jujur. Suasana emosional adalah harapan dan 

kepercayaan terhadap kemampuan kedua pihak untuk menyelesaikan 

perbedaan. 

2)  Tingkat II : Perselisihan  

  Dalam tingkat ini tujuan berubah menjadi rugi sesedikit mungkin. Pertukaran 

informasi dijaga dan masing-masing memperhitungkan kemungkinan pesan 

mendadak. Suasana emosional menjadi kesopanan yang dipaksakan dan 

ketidaksabaran. 

3)  Tingkat III : Pernyataan  

  Tujuan bukan lagi hanya menemukan keuntungan atau kerugian yang 

disepakati bersama, melainkan untuk menang. Pertukaran informasi bukan 

bertujuan menyelesaikan masalah, namun untuk membuktikan sesuatu. 
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Suasana emosional menekan dan perbincangan kedua pihak memanas karena 

takut kalah. Selanjutnya, kedua pihak frustasi dan menunjukkan kemarahan 

pada pihak lawan. 

4)   Tingkat IV : Pertarungan Terbatas 

  Tujuan sekarang untuk mengurangi kekuatan lawan sehingga lawan tidak 

menjadi suatu gangguan lagi. Kedua pihak mencari sekutu politis. Fakta yang 

semula dipermasalahkan menjadi kabur dan pertarungan beralih pada pribadi 

masing-masing. Suasana emosional menjadi sakit hati, kemarahan, dan rasa 

benci. 

5)   Tingkat V : Perang Sebenarnya 

  Tujuannya untuk melenyapkan pihak lain dengan resiko apapun. Kemenangan 

menjadi hal terpenting. Kedua pihak saling menghindari dan suasana emosional 

ditandai dengan pelecehan. 

  

 Menurut Alo Liliweri (2005 : 261-262), konflik ada karena suatu 

perbedaan yang menyulut ketidaksepakatan dalam mengambil keputusan antar 

kedua pihak. Secara umum, sumber atau sebab konflik ialah sebagai berikut :  

1)  Konflik nilai, di mana kedua pihak memberikan nilai yang berbeda atas apa 

yang menjadi objek konflik. Nilai ialah sesuatu yang menjadi pedoman manusia 

untuk menggantungkan pikiran, perasaan, dan tindakan.  Misalnya saja konflik 

yang bersumber dari percaya, keyakinan, bahkan ideologi. 
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2)  Kurangnya komunikasi, di mana konflik terjadi karena kedua pihak mengalami 

kegagalan komunikasi. Pikiran, perasaan, dan tindakan yang tidak tersampaikan 

membuka jurang perbedaan informasi sehingga membuat dua pihak menjadi 

cemas atau takut. Misalnya saja konflik makna informasi, yaitu dua pihak atau 

lebih memberi makna berbeda terhadap suatu informasi yang menjadi sasaran 

konflik. 

3) Kepemimpinan yang kurang efektif/pengambilan keputusan yang tidak adil. 

Kepemimpinan yang kurang efektif akan membuat anggota dalam organisasi 

atau sebuah komunitas menjadi bebas bergerak. Anggota menjadi hidup 

bersamaan tanpa aturan, baik itu dalam hubungan internal, maupun dengan 

pihak luar. Pemimpin yang tidak jelas gaya kepemimpinannya, maka 

keputusan juga menjadi tidak jelas.  

4)  Ketidakcocokan peran, yang bisa terjadi di mana dan kapan saja selama dalam 

sebuah organisasi (sosial maupun formal) Ketidakcocokan peran terjadi karena 

kedua pihak mempersepsikan secara sangat berbeda peran masing-masing 

sehingga saling melempar tanggung jawab. 

  

2.2.6.1 Tipe konflik antarbudaya. 

 Ada berbagai jenis tipe konflik yang dapat kita tangani dengan berbagai 

cara. Mark Cole (1996) melakukan wawancara dengan beberapa murid Jepang 

mengenai pandangan mereka terhadap konflik dan membuat kategori terhadap tipe 
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konflik yang ada, yaitu (Martin dan Nakayama, 2010 : 437) :  

1) Konflik Afektif (Affective Conflict), terjadi ketika kedua pihak menyadari 

bahwa perasaan dan emosi mereka tidak sama satu sama lain. Perbedaan 

terhadap tingkat perhatian tersebut yang menyebabkan konflik. 

2) Konflik Kepentingan (A Conflict of Interest), yaitu situasi di mana terjadi 

ketidaksesuaian mengenai cara untuk melakukan sebuah tindakan atau 

rencana yang ingin dijalankan.  

3) Konflik Nilai (Value Conflict), terjadi ketika kedua pihak memiliki 

perbedaan dalam ideologi atau isu tertentu. 

4)  Konflik Kognitif (Cognitive Conflict), yaitu situasi di mana dua orang atau 

lebih menyadari bahwa cara berpikir atau persepsi mereka tidak selaras. 

Perbedaan persepsi terhadap suatu situasi itu lah yang menyebabkan 

terjadinya konflik. 

5) Konflik Tujuan (Goal Conflict), terjadi ketika kedua pihak memiliki 

perbedaan akan hasil akhir yang ingin dicapai.  

 

2.2.6.2 Manajemen konflik antarbudaya. 

Setiap orang memiliki gaya manajemen konflik yang berbeda, bergantung 

pada situasi konflik tersebut berlangsung. Beberapa gaya manajemen konflik 

antarbudaya diantaranya (Martin dan Nakayama, 2010 : 438-439)  

1) Mendominasi. 
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Gaya ini lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan pihak 

lain dan menghasilkan orientasi menang-kalah dalam penyelesaian konflik. 

Perilaku dalam menghadapi konflik cenderung kasar dan memaksa sehingga 

dapat membuat resolusi konflik menjadi gagal. Beberapa anggota budaya 

tertentu menganggap gaya mendominasi layak digunakan dalam berbagai 

konteks. 

2) Integrasi  

 Gaya ini memberi perhatian pada kepentingan diri sendiri dan juga pihak 

 lain, serta melibatkan pertukaran informasi guna mencapai solusi yang dapat 

diterima oleh kedua belah pihak. Gaya ini cukup efektif diterapkan dalam 

konflik karena dianggap adil dan berimbang dan mengutamakan kolaborasi, 

empati, objektivitas, dan kreativitas. Walau demikian, gaya ini membutuhkan 

banyak waktu dan energi. 

 3) Berkompromi  

 Gaya ini mengutamakan adanya jalan tengah diantara kedua pihak dengan 

bertukar dan berbagi informasi. Gaya ini memiliki pendekatan memberi-

menerima sehingga mencapai suatu kompromi. Akan tetapi gaya ini dianggap 

kurang efektif dibandingkan integrasi karena pihak yang terlibat harus 

mengorbankan sesuatu untuk mencapai jalan tengah sehingga menjadi kurang  

berkomitmen terhadap solusi yang dicapai. 

4) Menurut  
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Gaya ini berusaha untuk mengakomodasi  dan memuaskan pihak lain 

sehingga menurut dan sepakat atas saran-saran dari pihak tersebut. Gaya ini 

dilakukan ketika individu lebih mementingkan relasi/hubungan antar pihak 

dibandingkan dengan isu konflik sendiri. Biasanya gaya ini diterapkan dalam 

hubungan hirearkis di mana satu pihak memiliki kekuasaan dan status yang 

lebih tinggi dibanding pihak lain. 

 5) Menghindar  

 Gaya ini berusaha untuk menghindari ketidaksepakatan dan pertukaran 

dengan pihak lain. Dalam konteks budaya yang dominan, gaya ini dipandang 

negatif karena menggambarkan bahwa seseorang menyerah, akan tetapi dalam 

konteks budaya lain gaya ini dianggap pantas karena dapat mempertahankan 

kelangsungan hubungan yang harmonis. 

 

2.2.7  Prasangka 

  Menurut Samovar et al. (2010: 207), prasangka merupakan perasaan 

negatif yang dalam terhadap kelompok tertentu  yang dapat meliputi kemarahan, 

ketakutan, kebencian dan kecemasan. Ada pun definisi lengkap prasangka menurut 

Macionis yaitu: 

“Prasangka merupakan generalisasi kaku dan menyakitkan mengenai 
sekelompok orang. Prasangka mrnyakitkan dalam arti bahwa orang memiliki 
sikap yang tidak fleksibel yang didasarkan atas sedikit atau tidak ada bukti 
sama sekali. Orang-orang dari kelas sosial, jenis kelamin, orientasi seks, usia, 
partai politik, ras atau etnis tertentu dapat menjadi target dari prasangka” 
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 Prasangka memiliki empat fungsi umum, diantaranya  (Samovar, 2010 : 

206-208) : 

1) Fungsi Pertahanan Ego 

Prasangka memungkinkan orang memiliki prasangka tanpa mengakui mereka 

memiliki suatu kepercayaan terhadap kelompok luar 

2) Fungsi Utilitarian  

Prasangka memungkinkan orang berpikir akan mendapatkan penghargaan 

dengan mempertahankan prasangka yang mereka miliki 

 3) Fungsi Menyatakan Nilai 

Mempercayai bahwa perilaku menunjukkan nilai tertinggi dan paling 

bermoral dari semua budaya. 

 4) Fungsi Pengetahuan 

Prasangka membuat orang dapat mengelompokkan, mengatur, dan 

membentuk persepsi mereka terhadap orang lain dengan cara yang masuk 

akal, bahkan jika tidak akurat 

 

Prasangka dapat dinyatakan secara halus dan tidak langsung, maupun 

secara terang-terangan dan langsung. Allport melakukan penelitian yang 

menyatakan ada lima bentuk pernyataan prasangka. Pertama, prasangka 

dinyatakan melalui antilokusi, yaitu istilah negatif atau stereotip mengenai anggota 

dari kelompok lain. 
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 Kedua, prasangka dinyatakan dengan menghindari dan/atau menarik diri 

dari kelompok yang tidak disukai. Ketiga, prasangka dinyatakan dalam bentuk 

diskriminasi. Ketika diskriminasi terjadi akan ada kebencian yang jelas maupun 

tersembunyi dan akan menghalangi kesempatan seseorang atau kelompok.  

 Keempat, ketika prasangka bergerak pada level ekspresi, akan terjadi 

serangan fisik. Tindakan ini terjadi jika kaum minoritas menjadi target prasangka. 

Kelima, termasuk bentuk yang paling membahayakan yaitu pembasmian 

(extermination) yang mengarah pada tindakan kekerasan fisik pada kelompok luar 

(Samovar et al., 2010 : 208-209). 

 

2.2.8 Persepsi dan Budaya 

   Menurut Mulyana (2010 : 191), persepsi sosial merupakan proses 

menangkap arti dari objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang dialami dalam 

lingkungan. Pola perilaku manusia didasarkan pada persepsi mengenai realitas 

sosial yang telah dipelajari. Persepsi manusia terhadap seseorang, objek, atau 

kejadian dan reaksi terhadap hal tersebut berdasarkan pada pengalaman (dan 

pembelajaran) masa lalu berkaitan dengan hal yang serupa. 

  Budaya mempengaruhi realitas seseorang dan terdapat hubungan langsung 

antara budaya, persepsi dan perilaku. Ada dua cara budaya mempengaruhi proses 

persepsi. Pertama, karena persepsi bersifat selektif,  maka dari banyaknya 

stimulus yang menyita perhatian hanya informasi yang telah diseleksi melalui 
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layar persepsi masuk ke dalam pikiran sadar. Proses seleksi tersebut sebagian 

ditentukan oleh budaya.  

  Kedua, pola persepsi dipelajari. Setiap orang yang lahir ke dunia tidak 

memiliki pemahaman dan budaya mengartikan sebagian besar pengalaman manusia. 

Dengan kata lain, persepsi adalah suatu hal yang ditentukan oleh budaya  Manusia 

melihat dunia dengan cara tertentu yang didasarkan pada latar belakang budayanya. 

Persepsi yang ada pada manusia berbentuk kepercayaan dan nilai. Keduanya 

bekerja sama membentuk sebuah pola budaya (Samovar et al., 2010 : 223-224). 

 

2.2.9 Teori Negosiasi Muka  

  Menurut Erving Goffman (1967), istilah “muka” mengacu pada citra diri 

yang ditunjukkan orang dalam percakapannya dengan orang lain. Teori negosiasi 

muka mengakui bahwa orang dari budaya yang berbeda memiliki berbagai 

pemiikiran mengenai “muka” orang lain. Pemikiran ini menyebabkan mereka 

menghadapi konflik dengan cara yang berbeda (West dan Turner, 2007 : 161). 

  Dalam asumsi teori ini, konflik bekerja bersama muka dan budaya. Konflik 

dapat merusak muka sosial seseorang dan mengurangi kedekatan hubungan, dengan 

kata lain konflik adalah “forum” bagi kehilangan muka dan penghinaan terhadap 

muka. 

  Ketika menghadapi ancaman terhadap muka, usaha-usaha untuk mencegah 

peristiwa yang dapat menimbulkan kerentanan atau merusak citra seseorang akan 
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dilakukan yang dikenal juga dengan istilah penyelamatan muka (face-saving). 

Tindakan ini sering kali untuk dimaksudkan untuk  menghindarkan rasa malu 

(West dan Turner, 2007 : 165-166).  

  Pendekatan setiap orang dalam menghadapi suatu konflik sangat 

dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Anggota-anggota dari budaya 

individualistik akan cenderung untuk mengendalikan otonomi dan batasan perilaku 

serta menginginkan pilihan yang memuaskan kebutuhan muka diri sendiri. 

Manajemen muka (face management), dilakukan secara terbuka sebagai strategi 

penyelamatan otonomi muka dalam mengelola konflik. Sedangkan, dalam 

masyarakat yang menganut budaya kolektivistik mempertimbangkan hubungan 

mereka dengan orang lain ketika menghadapi konflik, sehingga mencari baik 

kebutuhan muka diri maupun kebutuhan muka lain (West dan Turner, 2007:169). 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan kerangka pemikiran sebagai 

berikut:  

 

Gambar 2.2  Kerangka Pemikiran Peneliti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konflik Antarbudaya Pendatang dan 

Budaya Setempat 

Konflik Antarbudaya dalam Film 

 “99 Cahaya di Langit Eropa” 

Teori Segitiga Makna Charles Sanders 

Peirce 

Representasi Konflik Antarbudaya dalam Film  

“99 Cahaya di Langit Eropa” 

(Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce ) 

Ikon Indeks  Simbol 
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