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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.     Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keluasan 

wilayah dan keberagaman suku bangsa serta budaya di dalamnya. Secara 

geografis luas wilayah Indonesia mencapai 5.193.250 Km
2
 serta merupakan 

negara kepulauan dengan memiliki 17. 504 pulau didalamnya (Susatyo, 2003). 

Keluasan wilayah itulah yang membuat Indonesia memiliki jumlah penduduk 

hingga 260.000.000 jiwa menurut Indonesia Investment (“Penduduk Indonesia,” 

2017). Berdasarkan data tersebut maka dalam perkembangannya, Indonesia tidak 

dapat dipisahkan dari keragaman etnis dan budaya. Kurang lebih terdapat 300 

kelompok etnik atau suku bangsa yang lahir di negara Indonesia yang dibagi 

berdasarkan pembagian provinsi di Indonesia, seperti suku Bali, suku Batak, suku 

Betawi, suku Makasar, suku Jawa, suku Melayu, suku sunda, dan suku-suku 

lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Banyaknya jumlah suku 

tersebut tidak dapat dipungkiri akan melahirkan budaya yang juga berbeda-beda. 

Keberagaman itulah yang membuat negara Indonesia menjadi negara yang 

memiliki masyarakat yang majemuk. Masyarakat majemuk  adalah suatu 

masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri 

tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik (Nasikun, 

2011). Sifat majemuk dari masyarakat Indonesia semakin terlihat jelas ketika 
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masing-masing suku bangsa memiliki cara masing-masing dalam  berbahasa, 

berbudaya, berkesenian, dan dalam memilih kepercayaan atau agama. Salah satu 

unsur yang sangat penting dari masyarakat majemuk  adalah unsur  agama atau 

kepercayaan, yang merupakan unsur yang dianggap sangat sensitif karena 

menyangkut hubungan pribadi setiap manusia kepada Tuhan. 

Indonesia sendiri memiliki enam agama resmi yang diakui dan dilindungi 

oleh negara yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan 

Khonghucu.  Presentase pemeluk masing-masing agama di Indonesia menurut 

data Badan Pusat Statistik 2016 adalah 207.176.162 juta jiwa pemeluk agama 

Islam, 16.528.513 juta jiwa pemeluk agama Kristen Protestan, 6.907.873 juta jiwa 

pemeluk agama Katolik, 4.012.116 jiwa pemeluk agama Hindu, 1.703.254 

pemeluk agama Buddha, dan 117.091 jiwa pemeluk agama (Badan Pusat Statistik, 

2016).  

Untuk terus menjaga kesatuan negara Indonesia dengan kondisi 

masyarakat yang majemuk atau beragam, maka nilai pluralisme mutlak untuk 

dimiliki di semua aspek kehidupan masayarakat Indonesia. Pluralisme merupakan 

paham bahwa setiap masyarakat hidup berkelompok dengan berbagai perbedaan 

masing-masing, seperti perbedaan ras, agama, budaya dan suku bangsa, namun 

memiliki kesadaran untuk dapat hidup bersama-sama dengan saling menghargai 

dan menghormati satu dengan yang lain. Dalam kaitannya dengan agama, 

pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, 

namun terlibat aktif terhadap kemajemukan tersebut. Dengan kata lain. pengertian 

pluralisme agama adalah bahwa setiap pemeluk agama dituntut bukan saja 
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mengakui keberadaan agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan 

dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan (Subkhan, 2007). 

Untuk terus mempertahankan nilai pluralisme, pada dasarnya Indonesia memiliki 

ideologi dasar negara yaitu Pancasila, yang disusun dan diatur dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara 

memuat nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan 

masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan dapat mengatasi keanekaragaman 

dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. 

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan 

(indifferentism), tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas 

Indonesia yang dinyatakan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan 

tersebut memiliki arti yaitu Bhina = dibedakan, Tunggal = satu (kesatuan), Ika = 

ini/itu, jadi kalimat Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti “yang dibedakan 

hakekatnya adalah satu” (Hasan, 2002). 

Salah satu cara untuk menyebarkan nilai pluralisme adalah dengan melalui 

media massa. Film adalah salah satu media massa yang sangat besar pengaruhnya 

terhadap masyarakat. Film juga merupakan bentuk pesan yang terdiri dari 

berbagai tanda dan simbol yang membentuk sebuah sistem makna sehingga bisa 

diinterpretasikan oleh orang secara berbeda-beda, tergantung kepada referensi dan 

kemampuan berpikir orang tersebut. Sebagai sebuah media, film tentunya 

mewakili pandangan-pandangan yang dimiliki oleh kelompok tertentu, termasuk 

ideologi serta gagasan yang dibawa oleh kelompok tersebut.  
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Film merupakan teknologi gambar bergerak yang memuat serangkaian 

citra atau pandangan fotografi yang merekam ilusi gerak serta tindakan dalam 

kehidupan nyata (Danesi, 2010). Film adalah sebuah karya seni yang menjadi 

sebuah fenomena dalam kehidupan modern setelah ditemukannya media untuk 

mengapresiasikannya. Dalam perkembangannya, film telah menjadi salah satu 

bagian dari kehidupan sosial manusia. Film sendiri memiliki unsur-unsur yang 

merupakan satu kesatuan yang menarik yang memiliki pengaruh kuat pada hidup 

seseorang (Effendy, 2008). 

Dunia perfilman Indonesia dimulai dengan diproduksinya “Loetoeng 

Kasaroeng” pada tahun 1926 yang mengangkat cerita asli Indonesia. Produksi 

film di Indonesia mengalami pasang surut dalam hal kuantitas dan kualitas seiring 

dengan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Demikian juga dalam hal 

keragaman tema yang disajikan: mulai dari tema kehidupan sehari-hari, cerita 

rakyat, kisah roman sampai ke cerita kepahlawanan (Kristanto, 2008).  

Sebagai salah satu bentuk dari media, film merupakan media yang bersifat 

visual atau audio visual untuk menyampaikan pesan kepada sekelompok orang 

yang berkumpul disuatu tempat (Trianton, 2013). Maka dari itu film merupakan 

media komunikasi yang efektif dan kuat dengan penyampaian pesan secara 

audiovisual. Film juga mempunyai fungsi dan peran sebagai sarana sosialisasi dan 

pewarisan nilai, norma, dan kebudayaan. Artinya selain sebagai hiburan, film juga 

berpotensi menularkan nilai-nilai tertentu pada penontonnya. Film tidak hanya 

menonjolkan hiburan semata tetapi lebih kepada tanggung jawab moral untuk 

mengangkat nilai dan jati diri bangsa yang berbudaya. 
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Hingga saat ini terdapat beberapa judul film yang mengangkat nilai 

pluralisme sebagai issue utamanya, baik yang diproduksi dari dalam atau luar 

negeri. Beberapa contoh film mengenai pluralisme yang diproduksi oleh dalam 

negeri yaitu Cin(t)a pada tahun 2008 dan Tanda Tanya (?) pada tahun 2011. Film 

Cin(t)a menceritakan mengenai percintaan berbeda agama, sedangkan film Tanda 

Tanya (?) menceritakan tentang konflik antar keyakinan beragama dalam hidup 

bermasyarakat di Indonesia.  

Selain kedua film tersebut, terdapat pula film-film mengenai pluralisme 

dengan bertemakan epik sejarah, yaitu film yang berjudul “Sang Pencerah” pada 

tahun 2010 yang menceritakan mengenai kisah nyata tentang pendiri 

Muhammadiyah, Ahmad Dahlan dan film “Soegija” pada tahun 2012 yang 

menceritakan tentang catatan harian tokoh pahlawan Nasional Soegijapranata 

yang juga menjadi Uskup pribumi pertama di Indonesia. 

 

1.2.     Fokus Permasalahan 

Sebagai salah satu bentuk media massa, film memiliki tujuan untuk 

menyampaikan pesan kepada seluruh penontonnya. Pesan yang disampaikan 

tentunya diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai positif pada seluruh penonton.  

Seperti halnya dengan media siaran lainnya, tujuan khalayak menonton 

film ialah untuk memperoleh hiburan. Akan tetapi dalam film terkandung 

berbagai fungsi lain selain fungsi hiburan yaitu fungsi informatif, fungsi edukatif, 

bahkan persuasif.  Hal ini pun sejalan dengan misi perfilman nasional yaitu selain 

menjadi media hiburan, film nasional juga dapat digunakan sebagai media edukasi 
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untuk pembinaan generasi muda dalam rangka nation and character building 

(Ardianto, Erdinaya, & Lukiati K, 2005). 

Realitas kehidupan atau hal-hal yang nyata terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari sering digambarkan dalam media film dalam perkembangannya. Salah 

satu bentuk realitas kehidupan di Indonesia yang digambarkan dalam industri film 

adalah nilai pluralisme.  

Nilai pluralisme menjadi salah satu nilai yang digambarkan dalam media 

film dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga 

nilai pluralisme mutlak untuk dimiliki agar seluruh masyarakat dapat hidup damai 

secara berdampingan. Walaupun merupakan nilai yang penting, pada faktanya 

nilai pluralisme sering dilupakan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Sebagian 

masyarakat seringkali merasa budaya, kelompok, dan kepercayaan agamanya 

yang paling benar, terlebih ketika ada unsur provokasi yang secara sengaja ingin 

menghancurkan keragaman dan perdamaian di Indonesia.  Hal-hal tersebut yang 

membuat konflik-konflik antar masyarakat sering terjadi di Negara Indonesia. 

Salah satu contoh konflik agama yang cukup besar terjadi pada tahun 1999 

di Ambon. Konflik tersebut disebabkan oleh suatu tindak/peristiwa kriminal biasa 

yang melibatkan pemuda Kristen dengan Pemuda beragam Islam, sehingga 

kejadian tersebut berbuntut lebar dan meluas menjadi konflik Agama. Konflik 

tersebut menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang cukup besar serta telah 

membawa penderitaan dalam bentuk kemiskinan bagi rakyat di Maluku pada 

umumnya dan kota Ambon pada khususnya (Diputra, 2016). 
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Konflik agama lainnya yang pernah terjadi di Indonesia adalah Konflik 

yang terjadi di Poso yang disinyalir oleh banyak kalangan adalah konflik 

bernuansa Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA), yang melibatkan 

pertikaian suku serta pemeluk agama Islam dan Kristen. Peristiwa kerusuhan 

diawali dengan pertikaian antar dua pemuda yang berbeda agama sehingga belarut 

dan berujung dengan terjadinya kerusuhan. Impliksasi-implikasi kepentingan 

politik elite nasional, elite lokal dan militer juga diduga menyulut terjadinya 

konflik horizontal sehingga sulit mencari solusi yang tepat untuk konflik ini. 

Bahkan terkesan pihak keamanan POLRI lamban menangani konflik yang secara 

umum sudah berlangsung sebanyak tiga kali. Sehingga membuat konflik terjadi 

belarut-larut dan memakan banyak korban jiwa dan harta (Diputra, 2016). 

Dari beberapa konflik yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat 

terlihat bahwa masyarakat Indonesia sepertinya belum sempurna memahami 

pentingnya menghargai perbedaan, sehingga sikap toleransi sulit dijalankan dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut maka 

pemahaman akan nilai pluralisme harus terus dapat diajarkan dan ditanamkan 

kepada seluruh lapisan masyarakat.  

Salah satu cara untuk menanamkan nilai pluralisme kepada masyarakat 

adalah melalui media massa seperti film. Film sendiri merupakan industri seni 

yang diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Masyarakat cenderung 

lebih menyukai mendatangi tempat hiburan seperti bioskop dibandingkan harus 

datang ke tempat-tempat yang bernuansa pendidikan seperti sekolah karena 

cenderung dianggap membosankan. Oleh sebab itu penyebaran nilai pluraliseme 
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dapat lebih efektif apabila dihadirkan di tempat yang disenangi dan disajikan 

dengan menarik dan disukai oleh masyarakat, yaitu salah satunya melalui film 

layar lebar. 

Penelitian mengenai nilai pluralisme dalam sebuah film pernah dilakukan 

sebelumnya oleh Nesty Octiffani Santoso dengan judul “Representasi Pluralisme 

Agama di Indonesia dalam Film Cinta.” Penelitian tersebut bertujuan untuk 

melihat bagaimana Film “Cinta” dalam merepresentasikan pluralisme agama 

melalui pemaknaan denotasi, konotasi, mitos, dan ideologi. Semiotik yang 

digunakan adalah semiologi Roland Barthes (Santoso, 2013). Pada penelitian 

tersebut, nilai pluralisme yang diteliti hanya terbatas pada unsur agama dalam 

kehidupan percintaan anak muda serta konflik yang terjadi didalamnya. 

Penelitian serupa dengan objek penelitian berbeda juga pernah dilakukan 

oleh Mutmainah dengan topik "Representasi Simbol Pluralisme Agama dalam 

Film Tanda Tanya." Penelitian dilakukan menggunakan konsep semiotika Roland 

Barthes dengan dua tingkatan pemaknaan, yaitu denotasi dan konotasi. Hasil 

penelitian menunjukan alur cerita, dialog dan visualisasi gambar dalam film 

Tanda Tanya merepresentasikan simbol-simbol pluralisme agama dan bagaimana 

sikap toleransi antar umat beragama dilakukan di Indonesia serta konflik yang 

timbul dari kondisi kemajemukan bangsa (Mumainah, 2012).  

Berbeda dengan penelitian mengenai representasi pluralisme dalam film 

yang telah diteliti sebelumya, penelitian ini akan meneliti representasi nilai 

pluralisme dari dua sudut pandang agama yang berbeda melalui dua film sebagai 
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objek penelitian, yaitu agama Islam melalui film “Sang Pencerah” dan agama 

Katolik melalui film “Soegija”. 

Film "Sang Pencerah" merupakan film drama sejarah berdasarkan kisah 

nyata tentang pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan. Film tersebut 

mengungkapkan sosok Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional dari sisi yang 

tidak diketahui publik sebelumnya. Selain mendirikan organisasi Islam 

Muhammadiyah, Ahmand Dahlan juga memunculkan pembaharuan pengetahuan 

Islam di Indonesia sebagai agama yang lebih modern, terbuka dan rasional. 

Film “Sang Pencerah” menjadi fokus dalam penelitian ini karena 

menceritakan bagaimana nilai pluralisme sangat penting dan berdampak untuk 

melakukan perubahan yang lebih baik, terutama dalam pemahaman akan agama. 

Sosok Ahmad Dahlan sebagai tokoh utama dalam film ini berhasil menciptkakan 

pemahaman agama Islam yang modern, terbuka, serta rasional dengan 

memandang nilai pluralisme sebagai hal yang mendasar dalam kemajemukan 

bangsa Indonesia. 

 

Gambar 1.1. Poster Film "Sang Pencerah 
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Film kedua yang diangkat menjadi fokus penelitian ini adalah film 

berjudul “Soegija”. Film tersebut merupakan film drama epik sejarah yang 

diproduksi dengan format film perjuangan yang mengambil cerita dari catatan 

harian tokoh pahlawan nasional Mgr. Soegijapranata, SJ dengan mengambil latar 

belakang perang kemerdekaan Indonesia dan pendirian Republik Indonesia 

Serikat pada periode tahun 1940 – 1949. Film "Soegija" mengangkat aspek 

kemanusiaan yang universal di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang 

majemuk.  

Film “Soegija” berkisah tentang uskup pribumi pertama di Hindia 

Belanda, Monsinyur Albertus Soegijapranata SJ, dari sejak ditahbiskan hingga 

berakhirnya perang kemerdekaan Indonesia (1940 – 1949). Setelah pentahbisan 

merupakan saat penuh gejolak di Indonesia, ini ditandai dengan akhir penjajahan 

Belanda, masuk dan dimulainya masa pendudukan Jepang, proklamasi 

kemerdekaan RI, dan kembalinya Belanda yang ingin mengambil kembali 

Indonesia sehingga memulai perang kemerdekaan Indonesia. Dalam film ini, 
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Soegija digambarkan sebagai tokoh agama yang berani memperjuangkan hak dan 

kemerdekaan bangsa Indonesa, tanpa memandang ras, agama dan latar belakang 

masyarakat Indonesia.  

Film “Soegija” menjadi fokus dalam penelitian ini dikarenakan cerita yang 

disampaikan melalui film tersebut menceritakan mengenai bagaimana kehidupan 

pluralisme di jaman pra-kemerdekaan Indonesia. Nilai pluralisme yang 

terkandung dalam film tersebut tergambar dari tokoh utama film yaitu Soegija, 

seorang pemuka agama Katolik yang turut berperan dalam memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia, tanpa memandang agama, etnis dan budaya. Nilai-nilai 

yang ditanamkan oleh tokoh Soegija dalam film ini adalah kemanusiaan tanpa 

memandang perbedaan (asal usul, bahasa, adat, kemajuan dan cara hidup) 

sehingga masa depan bangsa tidak dicemarkan dengan permusuhan, kekerasan 

dan peperangan.   

 

 

Gambar 1.2. Poster Film "Soegija" 
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Dari penjelasan yang telah djelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan 

bahwa peneliti memilih film “Sang Pencerah” dan “Soegija” dalam penelitian ini 

untuk melihat bagaimana pemaknaan nilai pluralisme dari dua sudut pandang 

yang berbeda, yaitu sudut padang agama Islam melalui film “Sang Pencerah” dan 

sudut padang agama Katolik “Soegija”. Walaupun kedua film tersebut sama-sama 

merupakan film dengan genre sejarah yang menceritakan tentang kehidupan 

pemuka agama, namun latar belakang dan ideologi yang berbeda dapat 

melahirkan pemaknaan pluralisme yang juga berbeda pada masing-masing film 

sehingga menarik untuk diteliti. 

Untuk mengetahui pemaknaan pluralisme dalam film “Sang Pencerah” dan 

“Soegija”, peneliti menggunakan paradigma interpretatif dengan metode analisis 

isi menggunakan model semiotika Roland Barthes. 

Tujuan utama dari semiotika media adalah mempelajari bagaimana media 

massa menciptakan atau mendaur ulang tanda untuk tujuannya sendiri. Hal ini 

dapat dilakukan dengan bertanya: (1) Apa yang dimaksudkan atau dipresentasikan 

oleh sesuatu; (2) Bagaimana makna itu digambarkan; dan (3) Mengapa ia 

memiliki makna sebagaimana ia tampil (Danesi, 2010).  

Menurut Roland Barthes, pada dasarnya, semiotika dapat dipandang 

sebagai suatu proses tanda yang dapat diberikan dalam istilah semiotika sebagai 

suatu hubungan antara lima istilah: S adalah untuk Semiotika Relation (hubungan 

semiotika); s untuk sign (tanda); i untuk interpreter (penafsir); e untuk effect atau 

pengaruh; r untuk refences (rujukan); dan c untuk context (konteks) atau 
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conditions (kondisi); misalnya, suatu disposisi dalam i akan bereaksi dengan cara 

tertentu terhadap r pada kondisi-kondisi tertentu c karena s (Sobur, 2013). 

Roland Barthes juga mengembangkan semiotika menjadi dua tingkatan 

pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Denotasi adalah tingkat 

pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda pada realitas, 

menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan pasti. Konotasi adalah tingkat 

pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang di dalamnya 

beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti (Sobur, 

2013, p. 69). 

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan model semiotika 

Roland Barthes untuk mengetahui bagaimana makna pluralisme direpresentasikan 

oleh film “Sang Pencerah” dan “Soegija” melalui dua tingkatan penandaan, yaitu 

denotasi dan konotasi, serta konsep relasi E (ekspresi) - R (relasi) – C 

(contenu/isi). Pemilihan semiotik struktural Roland Barthes karena sifatnya yang 

lebih dinamis dibandingkan dengan semiotik struktural Saussure. Semiotik 

Barthes lebih banyak digunakan dalam kajian media komunikasi seperti film, 

musik dan periklanan. 

1.3.     Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus permasalahan  yang telah diuraikan maka peneliti 

tertarik untuk mengangkat nilai pluralisme dalam sebuah film. Ketertarikan 

tersebut didasari oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan 

masyarakat yang majemuk, sehingga nilai pluralisme penting untuk dimiliki oleh 

seluruh masyarakat.  
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Film “Sang Pencerah” dan “Soegija” merupakan film yang mengangkat 

nilai pluralisme dari dua sudut padang film yang berbeda. Sehingga melalui 

penelitian ini penulis mencoba menguraikan unsur-unsur pada kedua film tersebut 

yang bila dirumuskan akan sampai pada pertanyaan “Bagaimana pemaknaan 

tentang nilai pluralisme dalam Film Sang Pencerah dan Soegija?” 

 

1.4.     Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan nilai 

pluralisme di Indonesia melalui film yang berjudul "Sang Pencerah” dan 

“Soegija” dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. 

 

1.5.     Kegunaan atau Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan 

pada keiluman Ilmu Komunikasi, khususnya bidang media massa 

mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah film, seperti nilai 

pluralisme yang merupakan nilai yang sangat diperlukan dalam 

memelihara kemajemukan di Indonesia. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan pemaknaan nilai pluralisme atau 

nilai-nilai kebangsaan lainnya melalui media film, khususnya di 

Indonesia. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan memberikan 

masukan kepada produsen film di Indonesia, sehingga film-film 

yang diproduksi dapat lebih menampilkan nilai-nilai bangsa di 

Indonesia, seperti nilai pluralisme. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

usulan kepada pemerintah untuk terus aktif berpartisipasi dalam 

mendukung perfilman di Indonesia, sebagai media penyebaran nilai 

dan pemersatu bangsa. 

 

3. Manfaat Sosial 

a. Untuk memperlihatkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai 

pluralisme di Indonesia dari sisi representasi sebuah film. 

b. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan arahan kepada 

masyarakat untuk dapat lebih mempelajari nilai-nilai positif yang 

terkandung dalam konten-konten media, khususnya film. 

1.6.      Sistematika Penulisan 

Pada garis besarnya, penulisan tesis ini dibagi mejadi beberapa bab, 

dengan sistematika penulisan tesis.  Bab pertama merupakan bab Pendahuluan 

yang berisi latar belakang yang menjelaskan alasan pemilihan topik penelitian 

representasi pluralisme dalam film "Sang Pencerah” dan “Soegija” Sebagai pilar 

penelitian, pada bab ini juga dijelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian serta 

manfaat penelitian. Bab kedua merupakan  bab  Subjek dan Objek Penelitian 
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yang memuat pemaparan mengenai subjek atau objek penelitian yang akan 

diteliti. Dalam hal ini, objek yang akan diteliti adalah film "Sang Pencerah" dan 

“Soegijja” dengan kaitannya dalam kehidupan pluralisme di Indoensia.   

Bab ketiga ialah bab Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran yang 

menjelaskan landasan dalam melakukan penelitian seperti teori-teori dan konsep-

konsep yang dapat mendukung penelitan. Selain itu, pada bab tiga terdapat 

kerangka pemikiran yang diturunkan dari konsep/teori yang relevan dengan 

masalah peneltian, sehingga memunculkan asumsi atau proposisi. Bab keempat 

merupakan bab Metodologi Penelitian yang menjelaskan paradigma intepretatif 

dengan metode analisis isi menggunakan model semiotika Roland Barthes. Pada 

bab metodologi penelitian juga akan dijelaskan rencana analisis data yang 

merupakan proses dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian 

Bab kelima dalam penelitian ini adalah bab Hasil Penelitian dan 

Pembahasan yang memuat tentang temuan hasil penelitian serta jawaban 

terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan. Pada bab kelima, hasil penelitian 

yang didapatkan serta pembahasan dikaitkan dengan teori yang digunakan sebagai 

kerangka. Bab keenam atau bab terakhir dalam penelitian ini ialah Simpulan dan 

Saran yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran konstruktif yang 

diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 




