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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Penelitian dalam skripsi ini secara umum berusaha membahas mengenai elemen-

elemen mise-en-scéne dalam film “The Passion of the Christ” karya Mel Gibson 

dari segi aktor, rambut, make up dan kostum. 

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode studi pustaka, 

karenanya akan banyak menggunakan teori dan kutipan-kutipan dari sumber yang 

berhasil ditemukan dan disusun penulis untuk kemudian digunakan dalam 

menjelaskan materi yang dibahas. 

Menurut Sugiyono (seperti disebutkan Universitas Pendidikan Indonesia, 

2005), penelitian kualitatif cocok digunakan apabila masalah yang diteliti belum 

jelas, yaitu untuk memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memahami 

interaksi sosial, untuk memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, 

untuk memastikan kebenaran data, atau untuk meneliti perkembangan sejarah 

yang bersangkutan. Penelitian ini menurutnya, biasanya dilakukan dalam 

masyarakat pada kalangan sosial tertentu atau bisa juga masyarakat luas yang 

lebih kompleks. 

Sesuai dengan makna metode penelitian kualitatif, penulis membahas 

bagaimana film-film barat populer, khususnya film-film Hollywood telah 

mempengaruhi pandangan masyarakat Barat dan non-Barat mengenai penampilan 
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Yesus. Kemudian secara lebih rinci membahas bagaimana penampilan Yesus 

sebelum dan sesudah proses penyambukan pada hari Ia disalibkan di dalam film 

maupun secara sejarah. 

Lebih lanjut, Sugiyono (seperti disebutkan Universitas Pendidikan 

Indonesia, 2005), juga menjelaskan bahwa salah satu cara untuk melakukan 

penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan pendekatan studi pustaka atau 

studi literatur. Menurutnya, pendekatan ini cocok digunakan untuk menganalisa 

atau membandingkan catatan dan pendapat yang telah ada, dengan subjek 

penelitian yang sedang dibahas oleh penulis. Hasil penelitian dengan pendekatan 

studi literatur, menurut Sugiyono, dapat membuktikan pendapat yang telah ada 

sebelumnya, ataupun membantahnya dengan pendapat terbaru yang telah 

dikembangkan penulis selama penelitian. 

Karena pendekatan studi pustaka/literatur bersumber pada pendapat 

maupun catatan yang telah ada dari pakar atau peneliti sebelumnya, penulis 

menilai bahwa metode ini cocok untuk digunakan dalam penelitian ini. Karena 

dalam meneliti film yang berasal dari Barat, terutama film Blockbuster Hollywood 

seperti The Passion of the Christ, penulis tidak bisa mewawancarai langsung sang 

sutradara, penulis skenario, maupun salah satu crew. Penulis hanya bisa 

mengandalkan catatan-catatan dan pendapat-pendapat yang telah ada dalam 

bentuk literatur yang dapat diakses untuk umum. 
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3.1.1. Sinopsis 

Film The Passion of The Christ (2004) bercerita mengenai jam-jam terakhir 

kehidupan Yesus Kristus di dunia, dimulai dari perjamuan terakhir, penangkapan-

Nya di Taman Getsemani, sampai penyambukan dan penyaliban-Nya di kayu 

salib. Film ini menitikberatkan pada penderitaan yang Yesus alami ketika disiksa 

dan disalibkan, dengan hanya menampilkan sedikit adegan kebangkitan-Nya 

sebagai penutup film. 

3.2. Tahapan Kerja 

Tahapan kerja adalah susunan urutan terwujudnya skripsi ini, mulai dari ide awal 

sampai dengan penulisan: 

1. Pencarian ide 

Pertama-tama penulis melakukan pencarian ide penulisan skripsi di tempat 

penulis melakukan kerja magang yang adalah sebuah institusi Kristiani. Ide 

untuk membahas mengenai film religi Kristiani pun tercetus. Dalam 

memilih film yang akan dibahas, penulis mempertimbangkan sisi 

dramatisasi yang terdapat dalam film tersebut, yang kira-kira akan layak 

untuk dijadikan sumber pembahasan yang menarik dan sesuai dengan teori-

teori yang telah penulis pelajari 

2. Menonton  film The Passion of the Christ 

Penulis kemudian menonton film The Passion of the Christ dan menentukan 

topik apa yang menarik untuk dibahas dan sesuai dengan program studi 

yang penulis ambil. Penulis kemudian memutuskan untuk membahas film 

ini dari sisi mise-en-scéne karena sisi ini membahas mengenai apa yang 
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telihat dalam layar. Penulis menemukan bahwa akan menarik untuk dibahas 

apabila dramatisasi adegan yang dilakukan oleh sutradara Mel Gibson 

dalam mewujudkan mise-en-scéne yang ia inginkan, dibandingkan dengan 

sumber sejarah dan literatur mengenai cerita penyaliban Yesus. 

Berhubungan dengan mata kuliah West Art History (Sejarah Seni Barat) 

yang pernah dipelajari penulis, tentunya akan menarik untuk menemukan 

apabila film tersebut mengarah lebih kepada fiksi atau sejarah 

3. Mencari teori yang bersangkutan dengan topik yang dibahas 

Setelah mengetahui apa yang akan dibahas, penulis kemudian mencari 

bahan teori yang ada melalui buku, internet, dan jurnal yang ada. Penulis 

mencari teori-teori yang terdapat dalam jurnal-jurnal yang telah ditulis para 

ilmuan, peneliti dan sejarawan dengan topik film religi Kristiani, khususnya 

yang membahas mengenai film-film Yesus. Karena film-film ini semuanya 

berasal dari Barat, penulis mengumpulkan data-data tertulis yang ada 

mengenai bagaimana Yesus dipandang berdasarkan budaya Barat. Dalam 

budaya Barat, Alkitab sebagai sumber utama catatan kehidupan Yesus, telah 

lama dipelajari sebagai literatur Barat dalam jurusan yang berhubungan 

dengan sastra dan seni Barat, karenanya jurnal-jurnal mengenai hal 

bersangkutan telah banyak yang dipublikasikan disana. Dalam sudut 

pandang seni dan sastra, Alkitab adalah sebuah literatur dengan genre epic 

karena ciri-ciri cerita dan bahasa yang ada di dalamnya menggambarkan 

keagungan dan kemegahan. Dalam teorinya, genre untuk literatur adalah 

sama untuk film dan musik, karenanya sangat mungkin apabila film-film 
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epic mengadaptasi cerita yang ada dalam literatur epic, contohnya Alkitab. 

Namun, karena Alkitab berbeda dengan literatur jenis lainnya yang lebih 

mudah dijadikan narasi, adaptasi film epic dari Alkitab membutuhkan 

interpretasi dan dramatisasi tambahan dari penulis skenario dan 

sutradaranya, sehingga terkadang tidak seratus persen akurat. Dengan 

adanya teori ini, penulis mencoba membandingkan tokoh Yesus sebelum 

dan sesudah penyambukan dalam Alkitab, dalam sejarah dan dalam film 

The Passion of The Christ 

4. Analisa dan pembahasan scene yang telah dipilih 

Pada saat penulis melakukan analisa film dan melakukan pembahasan scene 

yang telah dipilih, yaitu sebelum dan sesudah penyambukan, penulis 

menemukan bahwa penampilan Yesus dalam The Passion of the Christ 

(2004), tidak sepenuhnya sesuai dengan penampilan Yesus seharusnya 

berdasarkan fakta sejarah bahwa Ia adalah seorang Yahudi-Palestina. Dalam 

film ini, Jim Caviezel, pemeran Yesus masih terlihat sebagai seorang pria 

Kaukasian alih-alih Yahudi-Palestina. Namun, interpretasi Mel Gibson 

mengenai adegan penyambukan, dan penampilan Yesus dalam film ini 

setelah dicambuk, bisa dibilang telah mewakili fakta sejarah yang ada 

berdasarkan cara pemerintah Romawi melaksanakan hukuman cambuk pada 

masa itu 

5. Membandingkan teori yang ditemukan dengan film yang dibahas 

Setelah teori dan bahan yang akan dibahas ditemukan, penulis mulai 

membandingkan antara teori yang ada dengan materi yang dibahas. Orang-
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orang di seluruh dunia, khususnya orang-orang Barat, telah mengenal Yesus 

sebagai seorang pria berkulit pucat, bertubuh langsing, tinggi, lemah lembut, 

tampan, dan berambut panjang keemasan. Pandangan ini timbul dari karya-

karya seni, terutama film, yang telah membuat masyarakat Barat dan non-

Barat melihat sosok Yesus sebagai pria Kaukasian. Padahal Yesus adalah 

seorang Yahudi yang tinggal di daerah Palestina pada masanya, tidak 

mungkin apabila Yesus seorang Kaukasian. Membandingan hal ini dengan 

apa yang terlihat pada film-film Hollywood seperti Jesus of Nazareth dan 

King of Kings, penulis menemukan bahwa Yesus dalam film The Passion of 

the Christ ternyata lebih mirip dengan Yesus dalam film-film Hollywood 

terdahulu, dibandingkan dengan Yesus dalam sejarah yang merupakan 

seorang Yahudi-Palestina. Meskipun demikian, penulis menemukan bahwa 

dalam adegan penyambukan pada film The Passion of the Christ, Mel 

Gibson membuat adegan tersebut benar-benar mirip dengan cara pemerintah 

Romawi melaksanakan hukuman cambuk sebelum penyaliban 

6. Penulisan skripsi 

Sambil membandingkan teori pada Bab II dan menganalisa scene yang telah 

dipilih, yaitu scene sebelum dan sesudah penyambukan pada Bab III, 

penulis melakukan penulisan hasil penelitian pada Bab IV dan membuat 

kesimpulan dari skripsi ini. Selain itu penulis juga menambahkan dan 

mengurangi beberapa teori dalam Bab II seiring berjalannya penelitian. 
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3.3. Data 

Selama melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa tokoh Yesus dalam film 

The Passion of The Christ (2004) memiliki ciri-ciri khusus (hagiopic) yang mirip 

dengan apa yang selama ini masyarakat Barat dan non-Barat percaya mengenai 

penampilan asli Yesus. Mengapa Ia terlihat lebih menonjol adalah karena tokoh 

Yesus memiliki ciri-ciri berkulit putih, dengan mata terang yang telihat lembut, 

berambut panjang bergelombang berwarna keemasan atau kecokelatan, 

mengenakan pakaian berbahan halus yang berwarna putih atau terang, tinggi, 

kurus dan tampan. Namun Mel Gibson, sutradara film ini, memiliki interpretasi 

tersendiri yang membuat film ini berbeda dengan film-film Hollywood mengenai 

Yesus sebelumnya. Dalam film ini, tokoh Yesus terlihat tampil dengan 

penampilan lebih “merakyat”, meskipun tetap saja ada ciri-ciri hagiopic Yesus ala 

Hollywood yang dipertahankan. 

“Merakyat” disini dapat dijelaskan melalui warna rambut, warna mata, dan 

warna kostumnya yang tidak berbeda jauh dari masyarakat Yahudi disekitarnya 

dalam film. Sementara ciri-ciri hagiopic ala Hollywood yang dipertahankan 

adalah bahwa ia tetap berambut panjang dan wajahnya tampan seperti 

pangeran/raja. 

3.3.1. Pembagian Scene Yang Akan Dibahas 

Berikutnya, untuk mempermudah pembahasan dalam perbedaan kondisi rambut, 

make up dan kostum tokoh Yesus, penulis akan membagi pembahasan sebelum 

dan sesudah penyambukan menjadi beberapa bagian. Pembagian ketiga fase ini 

dapat dilihat dalam Tabel 2. 
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Tabel 2 Pembagian Scene 

FASE SUB-FASE SCENE 

Sebelum 

Penyambukan 

Yesus Diadili 

Pengadilan Sanhedrine I 

Kediaman Raja Herodes 

Pengadilan Sanhedrine II 

Yesus Akan Dicambuk 
 

Arena Penyambukan 

Setelah Penyambukan 

Yesus Dipakaikan 

Mahkota Duri 

 

Belakang Pengadilan 

Sanhedrine 

Yesus Dihukum Mati 

(Dijatuhi Hukuman Salib) 
Pengadilan Sanhedrine III 

 

Sebelum penulis membahas rambut, make up dan kostum pada masing-

masing scene, sinopsisnya dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 Sinopsis ketiga scene yang ada pada fase “Yesus Diadili” 

Scene 

Pengadilan Sanhedrine I 

Scene dimana Yesus pertama kali dibawa ke 

Pengadilan Sanhedrine oleh Imam-Imam 

Besar, Orang Farisi dan rakyat Yahudi yang 

kontra dengan-Nya untuk diadili oleh Pontius 

Pilatus. Scene ini terjadi pada pagi hari 
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setelah Yesus ditangkap malam sebelumnya. 

Scene 

Kediaman Raja Herodes 

Scene dimana Yesus dibawa kepada Raja 

Herodes setelah Pontius Pilatus menolak 

untuk mengadili Yesus dan memutuskan 

bahwa Yesus harus diadili oleh Raja yang 

memerintah orang-orang Yahudi saat itu, 

yaitu Herodes. Pada kediaman Raja Herodes, 

Yesus dinyatakan tidak bersalah dan hanya 

gila, karena itu ia dibawa kembali kepada 

Pontius Pilatus. 

Scene 

Pengadilan Sanhedrine II 

Scene dimana Pontius Pilatus memberi tahu 

keputusan Raja Herodes bahwa Yesus tidak 

bersalah, dan bahwa ia juga tidak melihat 

kesalahan pada Yesus. Takut dengan reaksi 

masyarakat yang tidak setuju, disini Pilatus 

memberikan pilihan kepada masyarakat untuk 

membebaskan Yesus atau Barabas, seorang 

Kriminal berat, dan masyarakat memilih 

untuk membebaskan Barabas. Disini 

masyarakat juga meminta Pilatus untuk 
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menyalibkan Yesus, namun Pilatus 

mengatakan hanya akan menghukum cambuk 

Yesus, namun tidak memberikan hukuman 

salib/mati. 

Scene 

Arena Penyambukan 

Scene dimana Yesus dicambuk di Arena 

Penyambukan oleh tentara Romawi dengan 

menggunakan flagrum. Tidak dapat 

dipastikan berapa kali Yesus dicambuk dalam 

adegan ini, namun menurut hokum Yahudi 

seharusnya Yesus dicambuk 39 kali. 

Scene 

Belakang Pengadilan 

Sanhedrine 

Scene dimana Yesus diolok-olok sebagai 

Raja Yahudi oleh tentara Romawi. Disini 

Yesus dipakaikan mahkota duri, jubah merah, 

dan diberi tongkat kayu. Lukanya yang masih 

baru juga disembur dengan anggur. 

Scene 

Pengadilan Sanhedrine III 

Scene dimana Yesus dibawa kembali ke 

Pengadilan Sanhedrine dalam keadaan luka 

parah. Disini Yesus akhirnya dijatuhi 

hukuman salib. 

  

Untuk mempermudah pembaca dalam membayangkan jarak yang 

ditempuh Yesus selama fase Sebelum Penyambukan dan Sesudah Penyambukan, 
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penulis menyertakan peta kota Yerusalem pada masa Yesus dalam Gambar 3.1 

berikut ini. 

 

Gambar 4. 1 Peta kota Yerusalem pada masa Yesus, tempat-tempat penting ditandai 

dengan warna merah. 

(http://www.bible.ca/maps/maps-jerusalem-33AD.htm, 1994) 
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BAB IV 

ANALISIS 

4.1. Aktor 

Elemen mise-en-scéne pertama yang akan penulis bahas adalah aktor. Aktor 

adalah elemen mise-en-scéne yang sangat menentukan karena aktor (utama) 

adalah apa yang akan penonton lihat dari awal hingga akhir film sehingga akan 

mempengaruhi look keseluruhan film. 

Pramaggiore dan Wallis (2005) mengatakan bahwa aktor yang dipilih oleh 

seorang sutradara haruslah sesuai dengan gambaran yang ia inginkan dalam 

sebuah film, terutama aktor utama karena akan mempengaruhi keseluruhan film. 

Sementara menurut Yale Film Studies (2002), otentisitas wajah dan tubuh 

seorang aktor lebih penting daripada pengalaman acting sang aktor, karena 

stereotype penampilan sang aktor akan mampu mengkomunikasikan karakternya 

hanya dari apa yang terlihat di layar. 

Dalam film The Passion of the Christ ini, Yesus diperankan oleh aktor Jim 

Caviezel, seorang aktor berkebangsaan Amerika yang lahir di Mount Vernon, 

Washington, Amerika pada tahun 1968 (Vegh, 2004). Meskipun Caviezel adalah 

seorang yang berkebangsaan dan lahir di Amerika, namun kedua orang tuanya 

bukan berasal dari Amerika, ia memiliki darah campuran Swiss dan Slovakia dari 

ayahnya serta Irlandia dari ibunya (Vegh, 2004). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ia memiliki ras Kaukasian. 
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Dalam penampilan sehari-hari Caviezel, ia sama sekali tidak terlihat 

seperti orang Yahudi maupun Timur Tengah, karena itu seharusnya tidak cocok 

dan otentik untuk memerankan peran ini. Bentuk wajahnya, terutama di bagian 

hidung, terlihat kurus dengan ujung yang lancip, membuatnya terlihat cocok untuk 

memerankan tokoh-tokoh heroik seperti pangeran/raja dari kerajaan Barat yang 

tampan atau sebagai detektif flamboyan seperti James Bond. Sedangkan dalam 

film The Passion of the Christ, bentuk hidungnya dibuat lebih besar dan ujungnya 

lebih membulat, sementara warna kulitnya tidak terlihat seperti terbakar matahari 

seperti sebagaimana seharusnya seorang tukang kayu pada masa itu. 

 

Gambar 4. 2 Aktor Jim Caviezel dalam penampilan sehari-hari (kiri) dan sebagai pemeran 

Yesus dalam The Passion of The Christ (2004) (kanan). 

(http://www.medjugorjemiracles.com/2010/08/actor-james-caviezel-says-if-it-wasnt-for-

medjugorje-he-would-have-never-played-christ-in-the-passion/, 2010) 

Setelah Caviezel mengenakan rambut panjang, make up prostetik, dan 

kostum untuk tokoh Yesus, penampilannya berubah drastis. Warna mata aslinya 

pun diubah secara digital menjadi cokelat dalam film ini. Sementara untuk 
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rambut, warna rambut aslinya adalah cokelat muda, tidak setua warna rambutnya 

di film. Warna mata dan rambut asli ini menunjukkan bahwa ia berasal dari ras 

kaukasian. 

Meskipun begitu, beberapa hal yang mungkin membuat Caviezel dinilai 

cocok oleh Gibson untuk memerankan Yesus dalam The Passion of The Christ 

adalah bahwa ia berumur 33 tahun pada saat dihubungi oleh Gibson. Selain itu, ia 

juga pernah bertanya pada Gibson apakah ia dipilih karena inisialnya juga “JC” 

sama seperti inisial “Jesus Christ”, namun menurut Gibson hal ini hanya 

kebetulan. 

Dilihat dari latar belakang keagamaan, Caviezel dan istrinya adalah 

seorang Katholik yang taat. Hal inilah yang sebenarnya menjadi latar belakang 

Gibson untuk memilih Caviezel, ia mencari aktor yang benar-benar religius, 

memiliki catatan yang baik dan memiliki pengalaman acting yang bagus. Caviezel 

telah memiliki pengalaman acting selama sepuluh tahun, yaitu dari tahun 1991-

2001 ketika ditawari peran Yesus ini. 

Selain itu dari segi wajah, pandangan matanya lembut namun juga tajam, 

membuatnya cocok untuk memerankan tokoh Yesus yang lemah lembut dan 

penuh kasih. Wajahnya yang tampan tentunya akan dapat memenuhi apa yang 

diharapkan oleh penonton Hollywood ketika menonton film ini. Postur tubuhnya 

yang tinggi dan kekar juga cocok untuk memerankan Yesus yang pekerjaan 

sehari-harinya adalah tukang kayu/pekerja kasar. Pemilihan Jim Caviezel sebagai 

aktor pemeran Yesus kemungkinan besar karena ia dinilai akan memenuhi 
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harapan penonton Hollywood mengenai penampilan tokoh Yesus, namun juga 

tetap memenuhi idealisme tersendiri dari Mel Gibson dari segi non-fisik yang 

telah disebutkan di atas. 

Dalam film, Caviezel harus mengenakan rambut palsu, garis rambutnya 

dinaikkan, serta mengenakan kumis dan jenggot palsu yang warnanya lebih gelap 

dari warna rambut aslinya, ia juga mengenakan hidung buatan dan warna matanya 

diubah secara digital menjadi cokelat terang, yang baru membuatnya benar-benar 

terlihat seperti orang Yahudi/Timur Tengah. 

Ini adalah bukti bahwa Gibson tidak mengandalkan otentisitas wajah dan 

aktor-nya yang seharusnya memiliki ras ke-Timur-Tengahan, melainkan lebih 

mengandalkan rambut, make up dan kostum buatan dalam film untuk membuat 

Caviezel terlihat seperti karakter Yesus yang Gibson inginkan. 

Dalam Bilangan 4:3, menurut Slick (n.d.) dikatakan bahwa seorang laki-

laki yang melayani sebagai seorang imam di Bait Allah haruslah berumur antara 

30-50 tahun. Pada saat mendapatkan tawaran memainkan film ini, Caviezel 

berumur 33 tahun, sehingga ia memang cocok secara umur untuk memerankan 

peran ini. 

Menurut Goodacre (seperti disebutkan Wilson, 2004), warna kulit Yesus 

seharusnya gelap karena Ia adalah seorang Yahudi-Palestina, dimana seorang pria 

yang tinggal di Palestina pada sekitar tahun 3 SM seharusnya berkulit gelap 

karena Palestina merupakan tempat dengan pancaran sinar matahari yang tinggi. 
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Barnes (2006) mengatakan bahwa Yesus adalah anak seorang tukang kayu 

dari apa yang dinyatakan oleh masyarakat lokal dimana Ia dibesarkan (Matius 

13:55). 

Apabila Yesus adalah seorang Yahudi yang tinggal di Palestina, dan 

pekerjaan-Nya adalah seorang tukang kayu, maka Ia seharusnya memang berkulit 

gelap karena seorang tukang kayu pasti lebih sering bekerja di luar ruangan 

daripada di dalam ruangan. Warna kulit Caviezel memang tanned (kecokelatan), 

namun dalam film kulitnya terlihat tidak gelap, melainkan terlihat bahwa ia 

seperti orang kulit putih. 

 

Gambar 4. 3 Tentara Israel di Palestina. 

(http://www.vosizneias.com/109946/2012/07/16/israel-cell-plotted-to-kidnap-idf-soldier-

to-free-terror-leaders/, 2012) 

Seperti terlihat pada Gambar 4.2, orang Israel di Palestina yang 

pekerjaannya merupakan seorang tentara memiliki kulit yang gelap karena sering 
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berjemur di bawah sinar matahari. Meskipun ada juga orang Israel/Yahudi yang 

tinggal di daerah Palestina yang memiliki kulit terang, namun apabila pekerjaan 

Yesus adalah seorang tukang kayu, maka sewajarnya kulit-Nya gelap karena Ia 

pasti lebih sering berada di luar ruangan. Secara warna kulit, Gibson kurang tepat 

dalam menggambarkan karakter Yesus karena Caviezel sebenarnya berkulit putih. 

Kalaupun Caviezel berkulit tanned, dalam film ia tidak terlihat demikian, dan 

tanned yang dimilikinya adalah tanned ala orang kulit putih, seperti yang terlihat 

dalam Gambar 4.3. 

 

Gambar 4. 4 Tanned kulit Caviezel merupakan tanned ala orang kulit putih. 

(http://www.ilovebannerboys.com/2012/02/60-acres-bride.html, 2012). 

Sementara ayat Alkitab yang mendukung bahwa seorang golongan kerah 

biru seharusnya berkulit gelap karena bekerja keras di bawah sinar matahari, 

terdapat dalam Ratapan 4: 7-8, “Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju dan 

lebih putih dari susu, tubuh mereka lebih merah dari pada merjan, seperti batu 

nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam dari pada jelaga, mereka 
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tidak dikenal di jalan-jalan, kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, 

mengering seperti kayu (TB).” Kitab Ratapan, khususnya pada pasal di atas 

menceritakan mengenai ratapan bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Para 

pemimpin atau orang golongan kerah putih Yahudi yang seharusnya berkulit putih 

kemerahan, kulitnya menjadi lebih hitam dari arang karena harus bekerja sebagai 

budak membuat batu bara pada masa perbudakan Mesir itu. 

Selain itu, dalam nubuatan dalam kitab Yesaya 53, juga dikatakan bahwa 

Ia tidak tampan dan penampilannya tidak menarik perhatian, sementara dalam 

film The Passion of the Christ, dapat terlihat bahwa tokoh Yesus terlihat sangat 

tampan dan jelas sekali langsung dapat dibedakan dibandingkan murid-murid-Nya 

maupun orang-orang lain dalam film tersebut. 

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Gibson lebih 

mengandalkan rambut dan make up buatan untuk membuat Caviezel menjadi 

seperti karakter Yesus yang ia inginkan. 

4.2. Rambut 

Dalam film The Passion of the Christ, tokoh Yesus digambarkan memiliki rambut 

panjang sepunggung yang bergelombang dengan warna cokelat tua, serta kumis 

dan jenggot yang lebat namun terlihat dicukur rapi. 

Rambut, kumis, dan jenggot palsu yang dikenakan tokoh Yesus dalam film 

ini berwarna cokelat tua, tidak seterang warna rambut tokoh-tokoh Yesus 

sebelumnya dalam film-film Hollywood yang biasanya berwarna merah atau 

pirang. 
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Gambar 4. 5 Rambut, kumis dan jenggot Yesus dalam The Passion of the Christ (2004). 

(http://endtimesonline.net/probability-prophecy/, n.d., 

http://news.moviefone.com/2010/12/02/controversial-movies/, 2010, 

http://www.lostseed.com/extras/free-graphics/images/jesus-pictures/jesus-face-passion-

of-the-christ.php, n.d.) 

Pada scene Pengadilan Sanhedrine I, terlihat bahwa rambut karakter Yesus 

terlihat lembab (Gambar 4. 5), namun tidak terlalu basah. Pada scene Kediaman 

Raja Herodes dan scene Pengadilan Sanhedrine II, rambut Yesus baru terlihat 

basah. Rambut karakter Yesus dalam fase ini dibuat lembab dan basah untuk 

menimbulkan kesan bahwa ia kelelahan dan berkeringat cukup banyak karena 

telah berjalan kaki cukup jauh untuk sampai di tempat-tempat tersebut. 

 

Gambar 4. 6 Kiri ke kanan—Rambut Yesus sebelum ditangkap, pada scene Pengadilan 

Sanhedrine I, scene Kediaman Raja Herodes, dan scene Pengadilan Sanhedrine II. 

(http://www.lostseed.com/extras/free-graphics/images/jesus-pictures/jesus-face-passion-

of-the-christ.php, n.d., screenshot film The Passion of the Christ) 
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Gambar 4. 7 Rambut Yesus dari belakang ketika akan dibawa ke Arena Penyambukan. 

(Screenshot film The Passion of the Christ) 

Sementara dalam scene “Arena Penyambukan”, rambut Yesus justru 

terlihat lebih kering daripada saat ia di Pengadilan Sanhedrine. Dapat dilihat 

dalam Gambar 4.7 bahwa rambutnya sedikit terbang tertiup angin dan terlihat 

lebih kering daripada saat ia baru akan dibawa ke Arena Penyambukan (Gambar 

4.6). 

 

Gambar 4. 8 Rambut Yesus di Arena Penyambukan terlihat terbang tertiup angin dan 

lebih kering daripada sebelumnya. 

(Screenshot film The Passion of the Christ) 
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Gambar 4. 9 Rambut Yesus terlihat sangat basah oleh darah pada scene Belakang Arena 

Penyambukan. 

(Screenshot film The Passion of the Christ) 

Setelah dicambuk, Yesus dibawa ke sebuah tempat dimana para tentara 

Romawi memakaikan mahkota duri, jubah merah, dan memberinya tongkat kayu, 

untuk mengejeknya sebagai Raja Yahudi. Di tempat ini, ia duduk dalam keadaan 

sangat kesakitan. Dapat dilihat bahwa akibat penyambukan yang baru saja ia 

alami, dan luka dari mahkota duri di kepalanya, rambutnya dalam keadaan benar-

benar basah kuyup, penuh darah dan keringat. 

Pada saat dibawa kembali ke Pengadilan Sanhedrine, seperti terlihat pada 

Gambar 4.9 pada scene Pengadilan Sanhedrine III ini, rambut Yesus terlihat 

masih basah, namun tidak sebasah sebelumnya. 

Menurut Blank (2002) dan Jackson (n.d.), Yesus adalah orang Nazaret. 

Nazaret, sebuah kota kecil di Galilea terletak di kawasan Palestina/Israel pada 

masa ini, seperti dapat dilihat dalam Gambar 4.3, dan penduduk disana 

kebanyakan memiliki rambut berwarna hitam, mengingat kawasan ini merupakan 

daerah dengan paparan sinar matahari tinggi. 

Analisa Mise..., Stella Julia Cuanda, FSD UMN, 2014



73 

 

 

Gambar 4. 10 Rambut Yesus masih basah ketika dibawa kembali ke Pengadilan 

Sanhedrine, namun tidak sebasah sebelumnya. 

(Screenshot film The Passion of the Christ) 

Dalam 1 Kor 11:14, Rasul Paulus mengatakan bahwa adalah kehinaan 

bagi laki-laki apabila ia berambut panjang. Sejak zaman Musa, menurut 

CBLibrary (n.d.), para Imam Yahudi yang melayani dalam Kemah Pertemuan 

atau Bait Allah diharuskan memotong pendek rambut mereka, sebagaimana 

tertulis dalam Yehezkiel 44:20, “Rambut mereka tidak boleh dicukur (sampai 

gundul) atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek” (TB). 

Menurut Encyclopedia Britannica (n.d.), pada masa Yesus hidup kerajaan 

Romawi memerintah sebagian besar daerah disana, dan dilihat dari peninggalan 

seni patung dari zaman itu, semua pria dalam patung tersebut berambut pendek, 

sementara para wanita berambut panjang. 

Alkitab mengatakan bahwa rambut Yesus seharusnya pendek, namun tidak 

sampai gundul karena orang Yahudi tidak boleh bercukur sampai mengenai 

permukaan kulit. Sementara sejarah mendukung bahwa pada masa pemerintahan 

kerajaan Romawi, laki-laki memang lazimnya berambut pendek, jadi hukum dan 
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budaya yang ada pada masa itu tentunya mengharuskan laki-laki berambut 

pendek. 

Ini membuktikan bahwa gambaran hagiopic tokoh Yesus ala Hollywood 

yang menggambarkan Yesus berambut panjang adalah kurang tepat. Dalam The 

Passion of the Christ, meskipun rambut Yesus tidak lagi berwarna merah atau 

pirang, namun rambutnya tetap dibuat panjang bergelombang. Dengan demikian, 

Gibson melakukan penyesuaian yang semakin mendekati fakta yang ada, namun 

tidak melepaskan hagiopic ala Hollywood yang menjadikan stereotype rambut 

panjang tokoh Yesus hilang. 

Sebenarnya wajar saja apabila Gibson melakukan hal ini, karena memang 

pandangan dan kepercayaan yang telah terbentuk dalam masyarakat penggemar 

budaya populer adalah bahwa Yesus berambut panjang. Apabila Gibson membuat 

Yesus berambut pendek, meskipun ada bukti sejarah yang menyatakannya, 

penonton mungkin akan mengalami culture shock dan mungkin akan lebih 

mempermasalahkan hal ini daripada esensi film itu sendiri. 

Jenggot dan cambang Yesus dalam film ini sesuai dengan tradisi Yahudi 

dimana seorang pria dewasa diharuskan memelihara jenggot dan cambang, pisau 

cukurnya tidak boleh sampai mengenai permukaan kulit, seperti terlihat dalam 

Gambar 4.4 dan Gambar 4.5. 

Orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat taat pada hukum Taurat 

dan menjaga tradisi-tradisi leluhurnya. Mengenai penampilan sehari-hari pun 

mereka sangat memperhatikan apa yang Alkitab Perjanjian Lama tuliskan, 
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sehingga sangat wajar apabila Yesus juga mengikuti hukum ini dalam hal 

penampilan. Fakta bahwa lukisan para pria yang terdapat di dinding Dura-

Europos semuanya berambut pendek dan berjenggot seperti terlihat dalam 

Gambar 4. 11 dan 4. 12. 

 

Gambar 4. 11 Israel pada masa Yesus, dari tempat tinggal-Nya di Nazaret, Galilea, Yesus 

menempuh jarak ± 200 mil menuju Yerusalem, Yudea dan disalibkan disana. 

(http://www.bible.ca/maps/maps-palestine-33AD.htm, n.d.) 
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Gambar 4. 12 Abraham (kiri) dan Samuel Mengurapi Daud (kanan) dalam fresco yang 

ditemukan di Dura Europos, Syria tahun 1932 dan diperkirakan dibuat antara abad 3 SM–

abad 2 M. 

(http://www.newliturgicalmovement.org/2011/12/dura-europos-synagogue-jewish-

sacred.html#.UoOdZ-el6M0, 2011) 

 

Gambar 4. 13 Gambar di sebelah kiri menunjukkan Musa dan semak yang terbakar, 

sementara gambar di sebelah kanan menunjukkan Yeremia atau Ezra yang sedang 

memegang sebuah gulungan dalam fresco yang ditemukan di dinding Dura-Europos, 

Syria yang diperkirakan dibuat antara tahun 303 SM – 256 M oleh orang Yahudi yang 
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bermigrasi dan menetap disana. 

(http://realhistoryww.com/world_history/ancient/Misc/Jesus/Jesus.htm) 

Bukti sejarah lain yang menegaskan bahwa pria Yahudi pada masa Yesus 

seharusnya berambut pendek, berasal dari artefak-artefak kuno yang dibuat 

Bangsa Mesir pada masa perbudakan bangsa Yahudi di Mesir, seperti terlihat 

dalam Gambar 4.13. Para pria Yahudi telah terbiasa berambut pendek sejak zaman 

perbudakan di Mesir, jadi dapat disimpulkan bahwa pada masa Yesus, berambut 

pendek bukanlah hal yang baru lagi bagi laki-laki Yahudi. 

 

Gambar 4. 14 Fresco yang ditemukan di Makam Rekhmire, Luxor, Mesir. Pada gambar 

tersebut terlihat para budak Yahudi yang membuat batu bata untuk orang Mesir sekitar 

tahun 1440 SM, dapat terlihat bahwa para budak Yahudi tersebut berambut pendek. 

(The Oxford History Of The Biblical World, 1998, Hlm. 89) 
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Apabila dibandingkan dengan orang Mesir yang hidup pada masa 

perbudakan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam cara berpakaian dan model 

rambut, bangsa Yahudi jelas berbeda. Hal ini dapat dibuktikan dengan Gambar 

4.14. 

 

Gambar 4. 15 Fresco yang ditemukan di Makam Khnumhotep, Beni Hasan, Mesir. Pada 

gambar tersebut digambarkan rombongan orang Yahudi yang datang ke Mesir sebagai 

budak sekitar tahun 1870 SM. Berbeda dengan pria Mesir yang memimpin mereka yang 

hanya mengenakan kain putih di pinggang, kulitnya lebih gelap dan rambutnya lebih 

panjang, pria-pria Yahudi dalam barisan tersebut terlihat mengenakan pakaian 

hagorah/ezor dengan warna-warna khusus, memiliki rambut pendek di atas tengkuk, 

berjenggot serta memiliki cambang. 

(Genesis - World Of Myths And Patriarchs, 1996, Hlm. 190-191) 

Pada Bab II, penulis menyertakan pendapat Albatrus (n.d.) yang 

menyatakan bahwa pria Yahudi tidak boleh bercukur dengan pisau bermata satu, 

karena jenis pisau ini biasanya digunakan untuk mencukur sampai mengenai 
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permukaan kulit, sementara bagi orang Yahudi ini dilarang. Sehingga timbul 

argumen dari Albatrus bahwa laki-laki Yahudi pada masa Yesus juga memelihara 

kumis seperti juga jenggot dan cambangnya. Namun, apabila diperhatikan dalam 

Gambar 4.11 dan Gambar 4.12 yang merupakan penggambaran orang Yahudi 

sendiri terhadap diri mereka, pria-pria dalam gambar tersebut tidak berkumis, 

melainkan hanya memiliki jenggot dan cambang. Sementara dalam penggambaran 

orang Mesir kuno dalam Gambar 4.13 dan Gambar 4.14, juga tidak terlihat bahwa 

pria-pria Yahudi tersebut berkumis. Kendati demikian, di dalam Alkitab juga 

tidak terdapat larangan untuk memelihara kumis, jadi mungkin saja ada pria-pria 

Yahudi yang memelihara kumis, ada pula yang tidak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam film The Passion of The Christ, 

penggunaan kumis dan jenggot yang dikenakan tokoh Yesus sudah cukup akurat 

menggambarkan penampilan seorang pria Yahudi dewasa pada masa Yesus hidup. 

4.3. Make Up 

Menurut IMDB (n.d.) dalam The Passion of the Christ Trivia, Jim Caviezel 

menggunakan hidung buatan/prostetik dan garis rambutnya dinaikkan (sehingga 

keningnya lebih tinggi) untuk memerankan tokoh Yesus dalam The Passion of the 

Christ. Mata birunya juga diubah secara digital menjadi cokelat tua, hal ini 

kemungkinan dilakukan untuk menimbulkan karakteristik wajah orang Yahudi 

atau Timur Tengah padanya (IMDB, n.d.). 

Bentuk hidung Caviezel sebenarnya lebih kecil dengan ujung yang lancip, 

namun dalam film ini hidungnya terlihat lebih besar dengan ujung yang besar dan 
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bulat. Make up hidung buatan ini membuatnya terlihat lebih “merakyat” (seperti 

golongan “kerah biru”) dan tidak begitu terlihat seperti seorang pangeran/raja 

tampan (prince charming/golongan “kerah putih”). Hidung ini juga menimbulkan 

karakter wajah orang Timur Tengah padanya, dan membuat penampilannya 

sebagai orang Yahudi terlihat lebih meyakinkan. Kalau seandainya bentuk 

hidungnya tidak diubah, penampilan Caviezel tidak akan terlihat menyakinkan 

sebagai orang Yahudi. 

 

Gambar 4. 16 Perbedaan hidung asli Jim Caviezel (kiri) dan hidung prostetiknya dalam 

The Passion of the Christ (kanan). 

(screenshot film Person of Interest (2011), screenshot film The Passion of the Christ) 

 

Gambar 4. 17 Perbedaan mata asli Jim Caviezel yang berwarna biru (atas) dan matanya 

yang berwarna cokelat terang dalam The Passion of the Christ (bawah). 

(http://www.ilovebannerboys.com/2012/02/60-acres-bride.html, 2012, screenshot film 

The Passion of the Christ) 
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Dapat dilihat dalam Gambar 4.17 bahwa warna mata asli Caviezel adalah 

biru dan diubah menjadi cokelat muda dalam film. Meskipun dalam film-film 

Hollywood terdahulu mata karakter Yesus kebanyakan berwarna biru, namun 

dalam film The Passion of the Christ, Gibson sengaja membuat warna mata Yesus 

menjadi cokelat. Perubahan warna mata ini dilakukan secara digital, artinya 

Caviezel tidak menggunakan contact lense pada saat proses produksi berlangsung. 

Berikutnya, penulis akan membahas special make up effects yang 

digunakan dalam film ini untuk membuat efek luka pada wajah Yesus. Pada scene 

Pengadilan Sanhedrine I seperti terlihat pada Gambar 4.18, wajah karakter Yesus 

ditambahkan special make up effects agar terlihat babak belur. Dengan mata 

kanan yang bengkak sampai tidak bisa dibuka, beberapa luka goresan dan memar 

di sekujur wajah, dan luka sobek di bagian bibir bawah. Di seluruh wajahnya juga 

ditambahkan efek debu/kotoran. 

 

Gambar 4. 18 Wajah Yesus dalam scene Pengadilan Sanhedrine I terlihat sedikit babak 

belur. 

(Screenshot film The Passion of the Christ) 
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Gambar 4. 19 Wajah Yesus dalam scene Kediaman Raja Herodes. 

(Screenshot film The Passion of the Christ) 

Pada Gambar 4.19 dapat terlihat bahwa penampilan luka di wajah Yesus 

masih dalam keadaan sama seperti ketika ia dalam scene Pengadilan Sanhedrine I. 

 

Gambar 4. 20 Wajah Yesus saat dalam scene Arena Penyambukan. 

(Screenshot film The Passion of the Christ) 

Saat di Arena Penyambukan, seperti terlihat dalam Gambar 4.20, wajah 

Yesus terlihat lebih babak belur dari sebelumnya. Dari hidungnya terlihat darah 

mengalir keluar, serta di dahinya terlihat lebih banyak luka sayat. 
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Setelah adegan penyambukan, terjadi perubahan yang sangat signifikan 

pada penampilan Jim Caviezel di film ini. Luka-luka di sekujur tubuhnya terlihat 

sangat parah dan mengeluarkan banyak darah, penampilannya nyaris tidak bisa 

dikenali dibandingkan adegan sebelum penyambukan. 

Dinilai dari lantai arena penyambukan yang penuh dengan darah, luka-

luka di tubuh Yesus tentunya sangat banyak dan parah. Selain itu, juga diceritakan 

bahwa setelah adegan penyambukan selesai, ia diberikan jubah merah, mahkota 

duri dan tongkat kayu oleh tentara Romawi yang mengolok-olok dia sebagai Raja 

orang Yahudi. 

 

Gambar 4. 21 Keadaan setelah scene penyambukan selesai. 

(Screenshot film The Passion of the Christ) 

Pada Gambar 4.21, sekujur tubuh Yesus telihat penuh luka cambuk yang 

masih segar. Luka cambuk ini terlihat menembus kulitnya dan mengoyak lapisan 

dagingnya, terlihat otentik seperti hasil cambukan flagrum yang ujungnya tajam. 

Walaupun menurut hukum Yahudi seorang tawanan seharusnya dicambuk 39 kali, 

namun disini tidak dapat dihitung berapa banyak luka goresan bekas cambuk di 

tubuhnya. 
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Gambar 4. 22 Keadaan tubuh Yesus setelah dicambuk pada scene Belakang Arena 

Penyambukan. 

(Screenshot film The Passion of the Christ) 

Apabila dihitung secara manual, pada scene penyambukan dalam film, 

Yesus dicambuk lebih dari 39 kali. Yaitu dengan menggunakan tongkat kayu 

sebanyak 32 kali pada tubuh bagian belakang, dan dengan menggunakan flagrum 

sebanyak lebih dari 45 kali pada tubuh bagian belakang serta lebih dari 30 kali 

pada tubuh bagian depan. Dengan total penyambukan lebih dari 100 kali ini, luka 

parah yang terlihat pada Gambar 4.22 masuk akal, terutama karena alat yang 

digunakan berujung tajam seperti flagrum. 

Menurut Crossan (seperti disebutkan dalam wawancara Gross, 2004) dan 

Bucher (2000), tawanan yang akan disalibkan pada masa Yesus akan ditelanjangi 

tanpa sehelai pakaian apa pun dan diikat pada sebuah tiang untuk dicambuk 

dengan arah tertentu menggunakan flagrum sehingga darah yang ditimbulkan luka 

cambuk tersebut sangat banyak. 

Dalam hukum Yahudi seharusnya seorang tawanan dicambuk 39 kali. Hal 

ini diperparah kenyataan bahwa orang sejahat Barabas yang seharusnya dihukum 
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mati, malah dibebaskan sehingga hukuman cambuk yang dialami Yesus pasti dua 

atau tiga kali lipat lebih berat daripada biasanya. 

Jika dibandingkan antara fakta sejarah dan Alkitab dengan film The 

Passion of the Christ, luka di sekujur tubuh Yesus masuk akal. Karena pada masa 

itu, hukuman penyambukan dilakukan kepada seorang budak atau kriminal 

dengan maksud untuk melumpuhkannya pada saat membawa salibnya sendiri 

sehingga tidak dapat melawan tentara Romawi yang mengawalnya. 

Dalam Alkitab, juga dapat ditafsirkan bahwa penyambukan yang dialami 

Yesus sangat berat dan parah karena bahasa asli yang digunakan untuk 

menjelaskan penyambukan, mengindikasikan bahwa penyambukan tersebut 

memang berat (FaithThatWorks, n.d.). Serta, mengingat bahwa Yesus mati pada 

hari yang sama, yaitu hanya enam jam berselang dari penyambukannya, luka di 

sekujur tubuhnya pasti sangat berat sehingga menyebabkannya kehilangan banyak 

darah, di luar darah yang dikeluarkannya akibat luka paku di tangan dan kakinya. 

Dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar, luka-luka yang ditampilkan 

dalam film The Passion of the Christ lebih mendekati kenyataan daripada film-

film Hollywood sebelumnya. 

4.4. Kostum 

Pada film The Passion of the Christ, kostum yang dikenakan Yesus dalam scene 

sebelum penyambukan, tidak berwarna putih bersih atau berwarna terang seperti 

gambaran Hollywood mengenai Yesus. Dalam film ini warna kostumnya terlihat 
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tidak menonjol jika dibandingan dengan pakaian masyarakat Yahudi di 

sekitarnya. 

 

Gambar 4. 23 Kostum Yesus beberapa saat sebelum penyambukan. 

(Screenshot film The Passion of the Christ) 

Pada Gambar 4.23 terlihat kostum yang dikenakan karakter Yesus tidak 

mencolok jika dibandingkan lingkungan di sekitarnya. Imam-imam besar di 

sebelah kiri gambar tersebut mengenakan pakaian berwarna hitam bercampur 

krem, sedangkan prajurit Yahudi dan masyarakat Yahudi di belakang Yesus 

terlihat mengenakan pakaian bewarna kombinasi cokelat tua, cokelat muda, hitam, 

dan krem. Sehingga, antara karakter Yesus dan lingkungannya, tidak terdapat 

perbedaan warna yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa dari segi warna, film 

ini lebih banyak menggunakan warna-warna tanah dan warna-warna gelap untuk 

mempertahankan kesan kelam dan sedih. 

Meskipun demikian, dapat terlihat bahwa lingkaran orang-orang yang 

mengelilingi Yesus berpakaian lebih gelap daripadanya. Imam-imam besar 

berpakaian hitam, tentara Yahudi berpakaian atasan yang berwarna gelap, dan 
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orang-orang Yahudi yang ada di barisan depan mengenakan pakaian gelap, 

membuat kostum Yesus yang berwarna lebih muda jadi membedakannya di layar. 

Meskipun di belakang lingkaran tersebut juga terdapat orang-orang Yahudi yang 

warna pakaiannya sama seperti tokoh Yesus, yaitu cokelat muda. Dari segi ini, 

secara mise-en-scéne tokoh Yesus dapat lebih menonjol jika dibandingkan dengan 

sekitarnya. 

Selain itu, penonton akan langsung dapat membedakan tokoh Yesus dalam 

gambar tersebut karena ciri hagiopic populer yang telah dikenal masyarakat luas 

selama ini, terutama rambut panjang, kumis dan jenggotnya. 

Pada Gambar 4.24, dalam kekangan rantai, kostum Yesus terlihat kotor 

dan kusam oleh keringat, debu dan darah. Kostumnya harus ditambahkan efek ini 

untuk membuat cerita yang sedang berjalan di layar menjadi terlihat realistis dan 

masuk akal. Tentunya kostum seorang tawanan yang telah dipukuli dan diarak ke 

beberapa tempat tidak mungkin bersih seperti kostum orang-orang yang bukan 

tawanan dalam film ini. 

 
Gambar 4. 24 Pakaian Yesus sesaat sebelum dicambuk (lebih dekat). 

(Screenshot film The Passion of the Christ) 
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Dari segi tekstur, kostum dalam film The Passion of the Christ tidak 

seperti gambaran hagiopic Yesus ala Hollywood, dimana biasanya Yesus 

mengenakan bahan pakaian yang terlihat halus. Kesan yang ditimbulkan pakaian 

ini dalam mise-en-scéne adalah bahwa pakaian dengan tekstur seperti ini tentunya 

tidak digunakan oleh orang kaya atau bangsawan (karena teksturnya yang kasar), 

namun lebih banyak digunakan oleh rakyat jelata/orang biasa. 

 

Gambar 4. 25 Yesus dibawa ke Pengadilan Sanhedrine tanpa alas kaki. 

(Screenshot film The Passion of the Christ) 

Kemudian, dapat terlihat bahwa pada saat adegan Yesus dibawa ke 

pengadilan Sanhedrin pada Gambar 4.25, tokoh Yesus tidak mengenakan alas 

kaki. Alas kaki yang lazim digunakan pada masa itu adalah sejenis kasut yang 

dalam bahasa aslinya disebut na'alayim, sejenis sandal kulit/kayu dengan tali 

pengikat yang terbuat dari kulit. Bagi masyarakat Yahudi, orang yang tidak 

mengenakan sandal/kasut menandakan bahwa orang tersebut sedang berdukacita 

atau dalam keadaan sangat miskin. 
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Gambar 4. 26 Pakaian Yesus dilucuti saat akan dicambuk di Arena Penyambukan. 

(Screenshot film The Passion of the Christ) 

Pada Gambar 4.26 terlihat bahwa pakaian Yesus dilucuti sebelum ia 

diborgol untuk dicambuk. Pada scene ini ia terlihat hanya mengenakan sejenis 

kain linen yang diikatkan disekeliling pinggangnya. 

Pada fase setelah penyambukan, kostum yang dikenakan Yesus terdiri dari 

tiga elemen, yaitu mahkota duri, jubah merah dan tongkat kayu. Mahkota duri, 

jubah dan tongkat diberikan kepadanya oleh tentara Romawi sebagai lambang 

bahwa ia adalah Raja Yahudi, namun dalam konteks mengejek. Bagi orang 

Yahudi, warna merah adalah warna yang dipakai oleh golongan “kerah putih”, 

karena itulah jubah yang diberikan tentara Romawi kepadanya berwarna merah. 
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Gambar 4. 27 Yesus saat dipasangi mahkota duri. 

(Screenshot film The Passion of the Christ) 

 

Gambar 4. 28 Yesus dengan mahkota duri, jubah merah dan tongkat kayu dalam s. 

(Screenshot film The Passion of the Christ) 

Jubah merah yang diberikan padanya bukanlah jubah yang bagus dan 

mahal, melainkan terlihat seperti kain bekas yang sudah kotor dan sedikit lapuk. 

Terlihat bahwa kain tersebut memiliki beberapa lubang. Lagi, terlihat bahwa 

warna merah yang ditampilkan pada scene ini bukanlah warna merah yang cerah, 

namun warna merah yang gelap dan kusam. 
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Gambar 4. 29 Jubah merah yang dikenakan Yesus mirip warnanya dengan jubah yang 

dikenakan Pontius Pilatus dalam scene Pengadilan Sanhedrine III. 

(Screenshot film The Passion of the Christ) 

Meskipun warna jubah Pontius Pilatus dan Yesus sama, namun dapat 

dipastikan bahwa bahan kain tersebut berbeda. Bahan jubah yang dikenakan 

Pilatus terlihat lebih halus dan mengkilap dibandingkan dengan jubah yang 

dikenakan Yesus. 

4.4.1. Pakaian Luar 

Menurut Jewish Encyclopedia (n.d.), pakaian dalam yang dikenakan orang 

Yahudi pada masa Yesus adalah katonet dan sedinim, apabila seseorang hanya 

mengenakan katonet maka ia dianggap telanjang, kemudian di atas katonet, orang 

Yahudi biasanya menggunakan meil/simlah yang dapat berfungsi juga sebagai 

kerudung. 

Pada scene sebelum penyambukan, karakter Yesus dalam film ini 

mengenakan sebuah tunik yang disebut katonet. Pada saat pakaiannya dilucuti 

dalam Arena Penyambukan, dapat terlihat bahwa ia tidak mengenakan sedinim 

dibawah katonet-nya, melainkan mengenakan semacam kain di sekeliling 
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pinggangnya. Sebelum Yesus ditangkap, ia terlihat mengenakan meil/simlah, 

namun pada saat ditangkap ia tidak lagi mengenakannya, ini sesuai dengan 

kenyataan bahwa tawanan pasti ditelanjangi/dilucuti pada saat ditangkap. 

Menurut CBLibrary (n.d.), katonet, khususnya untuk kalangan “kerah biru” 

terbuat dari kain linen dan berwarna cokelat. Tekstur kain linen beragam, mulai 

dari yang sela-selanya rapat sampai renggang, seperti terlihat dalam Gambar 4.30. 

Apabila diamati, katonet yang dikenakan Yesus pada film The Passion of the 

Christ, teksturnya memang terlihat seperti linen. 

 

Gambar 4. 30 Tekstur kain linen. 

(http://www.lovetextures.com/linen-trouser/, n.d., http://www.dreamstime.com/royalty-

free-stock-images-high-resolution-hemp-linen-texture-image8536579, 2009, 

http://www.featurepics.com/online/Linen-Texture-1718321.aspx, n.d.) 

Sementara mengenai warna, menurut Muller (seperti disebutkan Jewish 

Encyclopedia, n.d.), warna katonet yang dikenakan kalangan “kerah biru” 

seharusnya adalah putih (off-white/broken-white) karena pewarna pakaian hanya 

digunakan untuk pakaian-pakaian mahal. Sementara dalam film ini katonet yang 

dikenakan Yesus berwarna cokelat. Namun, selama katonet yang dikenakan 

Yesus tidak berwarna kuning, merah atau hitam seperti yang digunakan golongan 

“kerah biru” hal ini tentunya masih masuk akal. Pemilihan warna cokelat muda 
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untuk katonet yang dikenakan Yesus dalam The Passion of the Christ, 

kemungkinan untuk membuat karakter Yesus dapat dibedakan dari para tentara 

Romawi, Imam Besar dan tentara Yahudi yang mengelilinginya. Selain itu 

pemilihan warna ini juga bisa dilakukan karena Gibson ingin mempertahankan 

kesan kelam dan sedih, namun juga tetap memperlihatkan bahwa Yesus berbeda 

dengan orang-orang di sekelilingnya. 

Dalam Alkitab ada ayat yang menggambarkan bahwa Yesus mengenakan 

jubah tanpa jahitan (seamless robe) yang dikoyak menjadi empat bagian dan 

diundi oleh tentara Romawi. Namun, dalam film ini jubah yang dikoyak oleh 

tentara Romawi saat adegan penyaliban adalah katonet yang dikenakan Yesus, 

yang jelas memiliki jahitan di garis tangan dan badannya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara bahan dan tekstur, kostum yang 

dikenakan tokoh Yesus pada saat adegan sebelum penyambukan sesuai dengan 

fakta sejarah yang ada, namun perihal jenis kostum yang dikenakan, jenisnya 

tidak sesuai karena seharusnya Yesus mengenakan jubah tanpa jahitan. 

4.4.2. Pakaian Dalam 

Pakaian dalam yang dikenakan orang Yahudi seharusnya katonet dan sedinim 

(Jewish Encyclopedia, n.d.). Sementara pada film The Passion of the Christ, saat 

karakter Yesus dicambuk, ia hanya mengenakan sehelai kain putih yang terlilit di 

pinggangnya. Secara sejarah dan Alkitab, hal ini tidak akurat karena dua alasan. 

Yang pertama, pada saat penyaliban seharusnya korban ditelanjangi sampai tidak 

mengenakan apa-apa lagi. Kedua, masyarakat Yahudi tidak mengenakan pakaian 
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dalam dengan jenis seperti demikian, melainkan mengenakan ketonet dan sedinim 

sebagai pakaian dalam. 

Pakaian dalam seperti yang dikenakan karakter Yesus dalam film ini, 

merupakan pakaian dalam ala Romawi yang disebut subligaculum, yaitu berupa 

lilitan kain di daerah pinggang, yang biasanya digunakan oleh rakyat jelata yang 

pekerjaannya atlet gladiator, aktor atau pendeta Romawi pada saat upacara 

pengorbanan (Smith, 1875). Subligaculum ini kemudian lebih sering disebut 

limus, karena lebih sering digunakan oleh para budak Romawi (Smith, 1875). 

 

Gambar 4. 31 Subligaculum yang dikenakan orang Romawi dan yang dikenakan karakter 

Yesus. 

(http://alwaystroid.tumblr.com/post/35933506518/how-to-wear-a-subligaculum-

theroman-undergarment, n.d.; http://arquehistoria.com/ropa-interior-en-la-roma-antigua-

el-short-y-otras-prendas-9571, 2012; 

http://www.cleandungeon.com/article/464/Subligaculum.html, n.d.; screenshot fim The 

Passion of the Christ) 

Yesus sebagai seorang Yahudi seharusnya mengenakan ketonet dan 

sedinim, bukannya subligaculum yang dikenakan oleh para gladiator. Salah satu 

alasan mengapa Gibson membuat karakter Yesus mengenakan subligaculum, 

kemungkinan besar adalah karena tidak mungkin membuat adegan penyambukan 
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dengan karakter Yesus benar-benar telanjang bulat. Apabila karakter Yesus dibuat 

telanjang bulat, angle pengambilan gambar pasti akan lebih terbatas. Lagipula, 

film ini sudah cukup kontroversial, apabila Gibson memutuskan untuk tidak 

mengadaptasi hal ini, filmnya mungkin akan dilarang untuk ditayangkan. 

Dalam film-film Hollywood terdahulu mengenai Yesus, tokoh Yesus 

selalu dicambuk dengan hanya mengenakan subligaculum ini, tentunya ini adalah 

hal yang kurang akurat. Dalam hal ini pulalah, Gibson tetap mempertahankan 

hagiopic ala Hollywood mengenai tokoh Yesus. 

Kemudian, mengingat bahwa penyambukan itu dilakukan oleh tentara 

Romawi, mungkin bagi Gibson masih masuk akal untuk mengakali hal ini dengan 

membuat karakter Yesus mengenakan pakaian dalam ala Romawi yaitu 

subligaculum. 

Dapat disimpulkan bahwa pada saat agedan penyambukan, Gibson tetap 

mempertahankan hagiopic Yesus yang dicambuk dengan menggunakan 

subligaculum, sedangkan menurut fakta sejarah seharusnya Yesus dicambuk 

dalam keadaan telanjang bulat. 

4.4.3. Alas Kaki 

Bagi masyarakat Yahudi, orang yang tidak mengenakan sandal/kasut menandakan 

bahwa orang tersebut sedang berdukacita atau dalam keadaan sangat miskin atau 

sedang berkabung (Jewish Encyclopedia, n.d.). Pada saat dibawa ke Pengadilan 

Sanhedrine untuk diadili, karakter Yesus dalam film ini tidak mengenakan 

sandal/kasut. 
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Menurut Crossan (seperti disebutkan dalam wawancara Gross, 2004) dan 

Bucher (2000), tawanan yang akan disalibkan pada masa Yesus akan ditelanjangi 

tanpa sehelai pakaian apa pun. Sehingga masuk akal apabila Yesus tidak 

mengenakan sandal/kasut. Dalam mise-en-scéne film The Passion of the Christ, 

hal ini pasti dimaksudkan untuk membuatnya terlihat seperti orang yang 

dianiaya/tidak berdaya. Kontras sekali dengan orang-orang di sekelilingnya yang 

semuanya mengenakan sandal/kasut, kecuali Barabas yang juga kriminal 

sepertinya, yang juga tidak mengenakan sandal/kasut. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mengenai alas kaki, film The Passion of the Christ 

telah menampilkan kenyataan yang sesungguhnya yaitu bahwa Yesus tidak 

mengenakan alas kaki karena ia merupakan seorang tawanan. 
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