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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama merupakan hasil penelitian 

dan bagian kedua adalah pembahasan. Pada bagian pertama, yaitu hasil penelitian, 

peneliti akan memaparkan data-data yang merupakan hasil Analisis isi dengan 

pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian peneliti akan membahas setiap hasil 

dari analisis isi dan dikaitkan dengan teori maupun konsep yang ada sebagai isi dari 

bagian pada  pembahasan. 

 

5.1 Hasil Penelitian 

‘The Santri’ merupakan film yang menceritakan kehidupan santri di sebuah 

pondok pesantren, lewat cuplikan trailernya yang mengisahkan ‘Dream, Faith & 

Friendship’. Film ini direncanakan tayang pada awal Oktober 2019, untuk 

menyambut peringatan Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. 

Namun penayangan film ini mengalami perubahan jadwal, dengan adanya 

penolakan dari berbagai pihak.  

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan semiotik 

Roland Barthes.  Pada teori Roland Barthes pemaknaan terjadi pada dua tahap atau 

susunan yang terdapat mitos di dalamnya. Mitos dalam proses ini merupakan 

kumpulan gagasan yang telah disampaikan dengan proses komunikasi dan memiliki 

nilai. 
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Trailer film yang telah tayang pada 9 September 2019 di media sosial 

Youtube (NU Channel)  ini telah menuai kontroversi sebelum film tersebut tayang. 

Film ini direncanakan tayang pada awal Oktober 2019, untuk menyambut 

peringatan Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Namun hingga 

saat ini film ‘The Santri’ belum tayang, dan telah menerima penolakan dari 

beberapa pihak. Penolakan terjadi karena pada trailer film tersebut dianggap tidak 

menggambarkan kehidupan seorang santri yang sesuai dengan nilai dan citra 

seorang santri pada beberapa scene yang ada. 

Peneliti akan menggunakan enam cuplikan shot pada tiga scene adegan 

yang merupakan permasalahan yang akan dibahas. Cuplikan dari trailer film ‘The 

Santri’ yang mengandung tanda, simbol dan juga teks yang menggambarkan gaya 

hidup atau lifestyle seorang santri. Scene yang telah dipilih kemudian akan diteliti 

menggunakan analisis isi dengan semiotika Roland Barthes, dan menggunakan dua 

tahapan didalamnya; signifier, signified dan mitos. 

Enam cuplikan shot yang akan dibahas terdiri dari cuplikan scene dengan 

cuplikan shot yang diduga menggambarkan santri yang sedang berpacaran, 

cuplikan shot negara Amerika, dan cuplikan dengan latar belakang gereja. Cuplikan 

scene pacaran dengan 2 shot, shot Amerika dengan 3 shot, dan shot dengan latar 

gereja berjumlah 1 shot. 
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5.1.1 Poin 1 - Shot cuplikan yang diduga sebagai adegan pacaran 

No. Durasi Shot Cuplikan Keterangan 

1. 1:09-1:16 (Shot yang diduga adegan 

pacaran) 

Shot adegan 1 

 

 
 

 

Menampilkan dua santri, 

perempuan yang 

menunggangi kuda dan 

laki-laki yang sedang 

berjalan di sampingnya. 

Dan adegan santri laki-

laki memberi sebuah buku 

dan tasbih, sembari 

mengatakan “Kutitipkan 

tasbih dan buku ini 

untukmu, agar kamu 

selalu ingat Tuhan dan 

aku”. 

 

 1:23-1:28 Shot adegan 2 

 

Menampilkan dua santri, 

perempuan dan laki-laki 

sedang berjalan  bersama 

santri lainnya dalam 
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barisan saling menatap 

satu sama lain. 

 

 

Tabel 5.1 Tabular dari Scene yang diduga pacaran 

 

Denotasi 

1.! Shot yang diduga adegan pacaran 1  

Durasi - (1:09-1:16) 

Pada 1:09 menampilkan seorang santri perempuan yang 

sedang menunggangi seekor kuda, dan seorang santri laki-laki di 

sampingnya dengan latar belakang sebuah taman. 

Pada 1:11 santri perempuan dan laki-laki tersebut saling 

bertatapan dan santri laki-laki tersebut memberi sebuah buku dan 

Laki-laki dan perempuan 
berduaan!

!

!
!
!
!
!
!

!
Menampilkan dua santri, perempuan dan laki-laki 

sedang berjalan.!
Santri laki-laki tersebut memberi sebuah buku dan 
tasbih, sembari mengatakan “Kutitipkan tasbih dan 
buku ini untukmu, agar kamu selalu ingat Tuhan 

dan aku” kepada santri perempuan.!

!

!

Pacaran, keadaan 
dimana perempuan 

dan laki-laki 
!

Pacaran merupakan hal yang dilarang dalam Agama Islam. !

Berduaan antara perempuan dan laki-laki merupakan salah satu 
ciri  perilaku berpacaran.!
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tasbih, sembari mengatakan “Kutitipkan tasbih dan buku ini 

untukmu, agar kamu selalu ingat Tuhan dan aku”. Diakhiri dengan 

menampilkan santri laki-laki tersebut sedang berdiri sendiri di taman 

tersebut dengan gambar yang bergerak menjauh. 

2.! Shot yang diduga adegan pacaran 2  

Durasi - (1:23-1:28) 

Pada 1:23 menampilkan adegan seorang santri laki-laki 

menatap dan tersenyum kepada seorang santri perempuan, dimana 

kedua santri tersebut sedang berada pada barisan santri perempuan 

dan laki-laki. 

Konotasi 

Terlihat jelas adanya dua orang santri, dimana santri perempuan dan 

laki-laki tersebut berada dalam situasi yang memperlihatkan adanya 

kedekatan antara keduanya. Adanya kalimat “Kutitipkan tasbih dan buku 

ini untukmu, agar kamu selalu ingat Tuhan dan aku”, mengindikasikan 

bahwa adanya hubungan spesial diantara keduanya. Didukung juga dengan 

adanya scene lain yang memperlihatkan kedua tokoh tersebut saling 

menatap dan tersipu malu. 
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Mitos 

1.! Pacaran merupakan hal yang dilarang dalam Agama Islam. Istilah 

pacaran tidak dikenal dalam Agama Islam, dalam Jefri (2008: 11-

12).  

2.! Berduaan antara perempuan dan laki-laki merupakan salah satu ciri  

perilaku berpacaran. Menurut Degenova & Rice (2005: 112) 

pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang 

bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat 

mengenal satu sama lain.  

3.! Dalam pondok pesantren keadaan di mana perempuan dan laki-laki 

hanya berduaan adalah tindakan yang tidak dibenarkan. H. R. 

Muslim menjelaskan; “Tidak boleh antara laki-laki dan wanita 

berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya, dan seorang wanita tidak 

boleh berpergian kecuali ditemani oleh muhrimnya.” (Rifdaayu,!

Terlampir pada halaman Pondok Pesantren Darunnajah.com). 
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5.1.2 Poin 2 - Shot Cuplikan Amerika 

No. Durasi Shot Cuplikan  Keterangan 

1. 0:31-0:42 (Adegan Amerika) 
Shot adegan 1 

 

 
 
 
 

 

Salah seorang guru pada 

pesantren mengatakan: 

“Pada Hari Santri ini 

keenam yang terbaik 

diantara kalian akan 

terpilih untuk berangkat 

dan bekerja di Amerika 

Serikat, buatlah negaramu 

dan agamamu bangga” 

 1:21-1:22 Shot adegan 2 

 

Memperlihatkan cuplikan 

dengan visual kota pada 

Negara Amerika Serikat. 

 

  1:29-1:30 

 

Shot adegan 3 Memperlihatkan cuplikan 

dengan visual Monumen 
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patung Liberty Negara 

Amerika Serikat. 

 

Tabel 5.2 Tabular dari Scene Amerika Serikat 

 

Denotasi 

1.! Shot Amerika Serikat 1.!

Durasi - (0:31-0:42) 

Menampilkan seorang guru pesantren yang sedang 

mengatakan: “Pada Hari Santri ini keenam yang terbaik diantara 

kalian akan terpilih untuk berangkat dan bekerja di Amerika Serikat, 

!
Patung Liberty, 

merupakan salah satu ciri 
khas kota New York, 

Amerika Serikat.!

!
!

!
!
!

!
!
!

Salah seorang guru pada pesantren mengatakan: “Pada 
Hari Santri ini keenam yang terbaik diantara kalian 

akan terpilih untuk berangkat dan bekerja di Amerika 
Serikat, buatlah negaramu dan agamamu bangga”!

Amerika 
merupakan negara  

Superpower.!
!

Amerika 
menganut 

Liberalisme.!
!

!
!

Dengan bekerja di Amerika dapat membuat agama 
dan negara mu menjadi bangga. !



!

57 

buatlah negaramu dan agamamu bangga”, Guru tersebut berkata 

sambil berjalan dan menerangkan kepada para santri perempuan 

yang sedang duduk mendengarkan.  

Pada 0:36-0:42 menampilkan enam santri perempuan yang 

terlihat sedang mendengarkan perkataan guru tersebut, sambil 

tersenyum. Dan kembali menampilkan wajah guru tersebut. Dan 

diakhiri dengan menampilkan dua santri perempuan yang sedang 

memberi peluk satu sama lain. 

2.! Shot Amerika Serikat 2. !

Durasi - (1:21-1:22) 

Memperlihatkan cuplikan dengan visual kota New York 

pada Negara Amerika Serikat. 

3.! Shot Amerika Serikat 3. !

Durasi - (1:29-1:30) 

Memperlihatkan cuplikan dengan visual Monumen patung 

Liberty Negara Amerika Serikat. 

Konotasi 

Menampilkan seorang guru pesantren yang sedang mengatakan: 

“Pada Hari Santri ini, keenam yang terbaik diantara kalian akan terpilih 

untuk berangkat dan bekerja di Amerika Serikat, buatlah negaramu dan 

agamamu bangga.” Kalimat ini menunjukan bahwa ketika ada seorang 

santri yang berhasil berangkat dan bekerja ke negara Amerika Serikat 

dianggap dapat memberikan suatu kebanggaan bagi negara dan agama nya.  
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Mitos 

1.! Dengan bekerja di Amerika dapat membuat agama dan negara mu 

menjadi bangga. Amerika dianggap sebagai negara yang hebat. ‘The 

US News and World Report’ menetapkan Amerika Serikat sebagai 

negara paling superpower di dunia pada 2019. Pemeringkatan 

dilakukan dengan menilai pengaruh keuangan dan politik pada suatu 

negara.  

2.! Amerika adalah negara yang dianggap pertama kali 

mempropagandakan Islam sebagai teroris. Pernyataan G. Bush:   

“Amerika diserang teroris biadab. Teroris itu adalah Osama bin 
Laden. Teroris itu adalah Islam. Amerika tidak akan tinggal diam. 
Amerika akan membalas. Amerika tidak akan kale. Amerika Sudah 
biasa berperang …. ikut Amerika atau teroris. Tidak ada pilihan 
ketiga, apalagi pilihan keempat. Siapa yang tidak mau akut Amerika 
akan digebuk. Rezim yang tidak mau memusuhi terorisme akan dice 
sebagai resin jahat” (dikutip oleh Asian Husaini, h. ix). 
 

3.! Amerika adalah negara Liberal (bebas). Menurut Louis Hartz  

Amerika Serikat sudah liberal sejak lahir, (1955: 1). 

 

5.1.3 Poin 3  - Shot cuplikan adegan dalam Gereja 

No. Durasi Shot Cuplikan Keterangan 

1. 1:00-

1:09 

(Adegan dalam Gereja) 

Shot adegan 1 

Menampilkan adegan dua 

santri perempuan sedang 

membawa nasi tumpeng ke 
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dalam gereja, dan 

menyerahkannya kepada 

pihak gereja sembari 

mengatakan “Please accept 

the sign of love”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

!  
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Tabel 5.3 Tabular dari Scene dalam Gereja 

 

Denotasi 

1.! Shot membawa nasi tumpeng ke dalam Gereja. !

Durasi - (1:00-1:09)  

Pada 1:00 menampilkan kedua santri perempuan sedang 

membawa sebuah nasi tumpeng masuk kedalam gereja, ditampilkan 

dari belakang kedua santri tersebut, terdapat umat gereja pada kanan 

dan kiri yang sedang duduk, dan juga menampilkan gambaran para 

tokoh gereja yang sedang berdiri sejajar berdiri di depan menghadap 

umat gereja dan santri yang sedang membawa nasi tumpeng 

tersebut.  

Pada 1:02 menampilkan kedua santri tersebut sedang 

menyerahkan nasi tumpeng tersebut kepada salah satu dari tujuh 

tokoh gereja yang ditampilkan, sembari mengatakan “Please accept 

Gereja!

(adanya Salib)!

!

!

!

Dua santri membawa tumpeng ke dalam Gereja dan 
menyerahkan nasi tumpeng tersebut kepada pihak 

gereja sembari mengatakan:!

“Please accept the sign of love”.!

Salib merupakan 
simbol keagamaan, 

yang melambangkan 
agama Kristiani.!

Masuk kedalam gereja merupakan perbuatan yang 
dilarang dalam Agama Islam.!

Pemberian nasi tumpeng adalah bentuk toleransi..!
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the sign of love”, disambut dengan bunyi tepuk tangan dari umat 

gereja. 

 

Konotasi 

Tergambar bahwa kedua santri yang sedang membawa nasi tumpeng 

tersebut memang memasuki ruangan gereja, ditandai dengan adanya sebuah 

Salib yang merupakan simbol keagamaan umat Kristiani. Adapun orang 

yang menerima nasi tumpeng tersebut menggunakan atribut pakaian yang 

berupa jubah gereja, berwarna hijau. 

Dengan adanya ucapan “Please accept the sign of love” dari kedua 

santri yang membawa nasi tumpeng tersebut menunjukan bahwa pemberian 

nasi tumpeng tersebut bertujuan memperlihatkan sebuah tanda cinta atau 

sebuah sikap toleransi. Disambut dengan respon positif oleh umat gereja, 

dengan adanya suara tepuk tangan saat pemberian nasi tumpeng tersebut. 

 

Mitos 

1.! Masuk kedalam gereja merupakan perbuatan yang dilarang dalam 

Agama Islam. Sebagian ulama mazhab Syafi’i berpendapat bahwa 

tidak boleh bagi orang Muslim memasuki tempat ibadah non-

Muslim. Sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa tidak 

haram memasuki tempat ibadah non-Muslim meski tanpa ada izin 

dari mereka.  

(Ustadz Husnul Haq: 2019, Dijelaskan pada www.islam.nu.or.id) 
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2.! Pemberian nasi tumpeng adalah bentuk toleransi. Toleransi menurut 

Tilman (2004:95) adalah saling menghargai, dengan tujuan 

kedamaian.  

 

5.2 Pembahasan 

Dalam media massa proses mengirim pesan merupakan bagian penting 

untuk menyampaikan suatu pesan maupun informasi. Melalui bentuk berbagai 

media pesan disampaikan secara verbal maupun nonverbal, juga secara visual. 

Terutama pada sebuah film, hal yang terlihat secara langsung maupun yang tidak 

secara langsung dapat memiliki pesan didalamnya. Sebuah film yang akan keluar 

biasanya memiliki trailer sebelum penayangan secara resmi, dengan menampilkan 

adegan-adegan yang menarik dan tujuan membuat timbulnya rasa penasaran pada 

penonton. Namun tak semua pesan yang disampaikan oleh sebuah media selalu 

dapat diterima dengan baik oleh massa, berbagai feedback dapat timbul dari pesan 

tersebut, begitupun sikap penolakan dari massa.  

Film ‘The Santri’ menceritakan kehidupan santri di sebuah pondok 

pesantren, yang sedang mempersiapkan perayaan Hari Santri, serta mengisahkan 

mimpi enam orang santri yang dijanjikan oleh gurunya untuk belajar dan bekerja di 

Amerika. Lewat trailernya mengisahkan ‘Dream, Faith & Friendship’ dalam 

cuplikan nya. Film yang baru saja mengeluarkan trailernya pada 9 September 2019 

ini telah menuai penolakan dari sejumlah pihak. Film ini merupakan sebuah bukti 

bahwa sebuah media massa memiliki feedback yang kuat pada massa. Dari analisis 

yang telah dilakukan ada beberapa poin yang akan dibahas sebagai berikut. 
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Dalam bukunya berjudul ‘Teori Komunikasi Massa’ (1987:91), MCQuail 

menjelaskan film merupakan salah satu media komunikasi massa yang memiliki 

beberapa fungsi dan peran dalam masyarakat, salah satunya yakni ‘Media 

pengembangan kebudayaan, merupakan pengembangan bentuk seni dan simbol’. 

Seperti umumnya film yang memiliki nilai seni dan berbagai macam simbol yang 

dapat terlihat secara langsung maupun tidak langsung, dengan berbagai macam 

pesan tertentu di dalamnya yang ingin disampaikan kepada penonton dengan tujuan 

tertentu.  

Mitos merupakan sebuah sistem komunikasi yang dapat disampaikan 

melalui seluruh benda, dengan syarat benda tersebut telah menyimpan pesan di 

dalamnya. Mitos merupakan pesan yang ingin disampaikan di dalamnya tidak 

ditentukan oleh materinya. Sama seperti simbol, mitos juga merupakan sebuah 

pesan yang memiliki makna didalamnya. Mitos sendiri terbentuk dari adanya 

proses sistem penandaan makna denotasi dan konotasi. Makna Denotasi merupakan 

makna yang sebenarnya (sesuai dengan kamus), sedangkan konotasi merupakan 

makna ganda yang lahir dari pengalaman personal maupun kultural. Dari simbol 

yang ada dapat lahirlah sebuah mitos baru, melalui proses pemaknaan yang 

mengandung sebuah ideologi dan juga memiliki faktor personal maupun kultural 

dari proses tersebut. 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka ditemukan beberapa poin yang telah 

melalui tahap hasil penelitian dengan analisis Semiotika dengan sistem penandaan 

Roland Barthes (konotasi, denotasi dan mitos) pada enam shot yang menjadi 
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permasalahan utama pada tiga cuplikan adegan yang merupakan pokok 

permasalahan sebagai berikut: 

5.2.1 Analisis Adegan yang Diduga Sebagai Adegan Berpacaran 

Durasi cuplikan shot: (1:09-1:16) dan (1:23-1:28) 

5.2.1.1 Mitos 1: Pacaran merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam. Istilah 

pacaran tidak dikenal dalam agama Islam, dalam Jefri (2008: 11-12).  

Dalam ajaran agama Islam, tindakan pacaran merupakan tindakan yang 

dilarang dan haram, merupakan salah satu bentuk zina. Dan zina merupakan 

tindakan yang termasuk ke dalam dosa besar di dalam ajaran agama Islam. Pada 

laman alhijroh.com dijelaskan;  

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan” (Al Isra’ [17] : 32).  

(Ayat ini merupakan asas tegas yang menunjukkan haramnya pacaran). 

Sedangkan dalam ajaran agama Islam yang diizinkan bukanlah tindakan 

pacaran, melainkan Ta’aruf. Ta’aruf merupakan Menurut Thobroni (2010: 75-76) 

menjelaskan akhlak berpacaran dan ta’aruf merupakan hal yang berbeda. Dalam 

ajaran Agama Islam dianjurkan ta’aruf bukanlah pacaran.  

 Dalam ajaran agama Islam keadaan ketika seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, merupakan hal yang dilarang, dengan kondisi seperti berikut: 

1.! Bukan suami istri dan bukan mahram satu sama lain. !

(Ya, pada awal trailer ditampilkan salah satu sosok santri perempuan 

yang merupakan santri pada pondok pesantren. Dan tokoh tersebut 
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ditampilkan kembali pada cuplikan shot yang diduga sebagai adegan 

pacaran). 

2.! Bersama-sama. !

(Ya, dalam cuplikan shot yang ditampilkan hanya ada dua orang; 

perempuan dan laki-laki dengan latar belakang taman dan berjalan 

bersama. Hal ini menyebabkan timbulnya makna konotasi yang 

diduga sebagai adegan pacaran dan hal ini tak sesuai dengan ajaran 

dalam agama Islam) 

3.! Tidak ada kontrol dari luar. !

(Tidak diketahui, disampaikan oleh pihak PBNU yang merupakan 

pihak film ‘The Santri’ dalam scene adegan tersebut secara 

keseluruhan, sebenarnya ada tokoh lain yang memang tak muncul 

pada shot yang tertera pada cuplikan trailer tersebut). 

Dari tiga kondisi yang ada dalam ajaran agama Islam, shot tersebut 

menggambarkan dua dari tiga kondisi yang dilarang dalam ajaran agama Islam. 

Maka mitos satu (Pacaran merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam) adalah 

hal yang berpeluang besar dalam menggambarkan kondisi pacaran, dengan 

terbuktinya seusia dengan kondisi di atas.  
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5.2.1.2 Mitos 2: Berduaan antara perempuan dan laki-laki merupakan salah satu ciri  

perilaku berpacaran. Menurut Degenova & Rice (2005: 112) pacaran adalah 

menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan 

serangkaian aktivitas bersama agar dapat mengenal satu sama lain.  

Secara umum pacaran merupakan tindakan untuk mengenal karakter satu 

sama lain, diantara seorang perempuan dan laki-laki. Tindakan pacaran dapat 

dilakukan dengan bertemu langsung, saling berbincang dan melakukan kegiatan 

lain bersama-sama. Pengertian pacaran secara umum adalah; “Dalam pengertian 

bahasa saling mengasihi atau saling mengenal. Sedangkan dalam pengertian luas 

pacaran berarti upaya mengenal karakter seorang yang dicintai dengan cara 

mengadakan tatap muka” (Al-Ghifari, 2004). 

Sedangkan menurut Benokraitis (1996) mendefinisikan pacaran sebagai 

proses seseorang bertemu dengan orang lain dalam lingkungan sosial yang 

kemudian memiliki tujuan untuk menikah. Dalam shot pun digambarkan santri 

perempuan dan santri laki-laki yang bertemu secara langsung, terlihat hanya berdua 

pada cuplikan. 

Memang yang ditampilkan pada cuplikan shot yang mendapat penolakan ini 

berpeluang menggambarkan adanya aktivitas pacaran, walaupun belum tentu 

mereka adalah sepasang kekasih yang sedang berpacaran. Dengan adanya kalimat: 

“Kutitipkan tasbih dan buku ini untukmu, agar kamu selalu ingat Tuhan dan aku”, 

juga mengindikasikan bahwa adanya hubungan spesial diantara keduanya. 

Didukung dengan adanya cuplikan shot lain yang memperlihatkan kedua tokoh 
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tersebut saling menatap dan tersipu malu. Karena yang ditampilkan hanyalah 

seorang santri perempuan dan santri laki-laki, tanpa menampilkan adanya pihak 

ketiga dalam cuplikan shot tersebut. Terjadinya pembentukan konotasi oleh pihak 

penonton yang memunculkan mitos baru yakni adegan pacaran sangat berpeluang 

besar. Maka mitos 2 (Berduaan antara perempuan dan laki-laki merupakan salah 

satu ciri  perilaku berpacaran) memang tergambar dari aktivitas yang ada pada shot 

ini. 

5.2.1.3 Mitos 3: Dalam pondok pesantren keadaan di mana perempuan dan laki-laki 

hanya berduaan adalah tindakan yang tidak dibenarkan. H. R. Muslim menjelaskan; 

“Tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya, 

dan seorang wanita tidak boleh berpergian kecuali ditemani oleh muhrimnya” 

(rifdaayu,!Terlampir pada halaman Pondok Pesantren Darunnajah.com). 

Disampaikan oleh darunnajah.com yang merupkan halaman web milik 

Pondok Pesantren Darunnajah, dalam ajaran agama Islam tindakan pacaran 

merupakan perbuatan yang dilarang. Tidak pernah dibenarkan adanya hubungan 

pacaran di dalam ajaran agama Islam. Dalam Islam, pacaran merupakan tindakan 

yang haram.  

Menurut Sulaiman (2010), Pendidikan dalam pesantren telah diatur 

sedemikian rupa untuk dapat membuat karakter yang baik bagi santrinya, sehingga 

sesuai dengan akhlak yang selalu diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dapat 

dikatakan perilaku pacaran merupakan tindakan yang dilarang karena tidak sesuai 

dengan ajaran yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. 
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Secara hukumnya tindakan seperti pacaran ini merupakan hal yang dilarang 

dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam pondok Pesantren. Maka adanya 

penolakan yang diakibatkan oleh mitos tiga ini  sangat berpeluang besar. Karena 

tidak sesuai dengan ajaran agama Islam sebagai dasar pondok pesantren. 

Disisi lain pihak PBNU, Kiai Haji. Imam Pituduh selaku Sekretaris jenderal 

sekaligus Executive Produser film ‘The Santri’ menjelaskan bahwa adanya adegan 

pria dan perempuan yang sedang berduaan, merupakan persoalan pembingkaian 

gambar yang masih sebatas cuplikan. Dijelaskan bahwa adegan tersebut tidak 

berdiri sendiri dan memiliki konteks yang akan diketahui jika menyimak film 

secara keseluruhan. 

Sedangkan pengertian Shot sendiri adalah sebuah cuplikan singkat yang 

bertujuan untuk menyingkat waktu, ruang, serta informasi menggunakan efek 

khusus, dengan tujuan menghemat waktu dalam trailer. Dengan adanya 

penyingkatan dan pemilihan shot tersebut sangat berpeluang besar menimbulkan 

adanya salah paham pada beberapa pihak, karena keterbatasan waktu tersebut, sama 

seperti yang terjadi pada scene yang diduga pacaran ini. Penolakan ini adalah akibat 

dari pemilihan cuplikan shot, yang akhirnya membentuk sebuah makna konotasi 

baru. 
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5.2.2 Analisis Cuplikan Adegan Tentang Negara Amerika 

Durasi : (0:31-0:42), (1:21-1:22) dan (1:29-1:30) 
 
5.2.2.1 Mitos 1: Dengan bekerja di Amerika dapat membuat agama dan negara mu 
menjadi bangga. Amerika dianggap sebagai negara yang hebat. ‘The US News and 
World Report’ menetapkan Amerika Serikat sebagai negara paling superpower di 
dunia pada 2019. Pemeringkatan dilakukan dengan menilai pengaruh keuangan dan 
politik pada suatu negara. 

Amerika Serikat tidak terlepas dari ‘financial power’ yang dimilikinya, 

dimana kondisi riil mata uang dollar AS menjadi elemen paling vital dalam sistem 

ekonomi global dan dijadikan sebagai alat hegemoni, khususnya pada negara- 

negara dunia ketiga (Burnadin, 2006). Dollar (mata uang) Amerika Serikat 

digunakan lebih dari setengah penduduk dunia dalam berbagai kepentingan 

internasional. 

Amerika Serikat, sebuah negara yang dianggap sebagai negara adikuasa dan 

seringkali menjadi rujukan dunia dalam segala aspek, dimana pergantian tampuk 

kekuasaan di sana menjadi sebuah momen menarik dan menghiasi semua media 

cetak maupun elektronik di dunia (Gatra, 2008). 

Dari adanya kalimat “Keenam yang terbaik dari kalian” pada salah satu 

cuplikan, dapat memiliki arti seorang santri yang akan diberangkatkan merupakan 

santri yang dipilih untuk bekerja di Amerika, walaupun masih belum jelas 

bagaimana santri tersebut akan dipilih, dan apa pekerjaan seorang santri yang 

nantinya akan diberangkatkan ke Amerika. Adanya kalimat bahwa “dengan 

berangkat dan bekerja ke Amerika dapat membuat bangga agama dan negaramu”, 
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menghasilkan mitos bahwa Amerika merupakan negara yang memiliki citra negara 

yang baik dapat membanggakan keluarga dan agama. Secara umum keberadaan 

negara Amerika sebagai ‘Super Power’ dan  ‘financial power’ dapat menjadi alasan 

adanya kalimat ‘membanggakan’ yang ditujukan pada kalimat ‘bekerja ke 

Amerika’. Kalimat itu juga dapat membangun citra Amerika sebagai negara ‘Super’ 

mendukung alasan untuk bekerja disana. 

 
5.2.2.2 Mitos 2: Amerika adalah negara yang dianggap pertama kali 

mempropagandakan Islam sebagai teroris. Pernyataan G. Bush:   

“Amerika diserang teroris biadab. Teroris itu adalah Osama bin Laden. Teroris itu 
adalah Islam. Amerika tidak akan tinggal diam. Amerika akan membalas. Amerika 
tidak akan kale. Amerika Sudah biasa berperang …. ikut Amerika atau teroris. 
Tidak ada pilihan ketiga, apalagi pilihan keempat. Siapa yang tidak mau akut 
Amerika akan digebuk. Rezim yang tidak mau memusuhi terorisme akan dice 
sebagai resin jahat” (dikutip oleh Asian Husaini, h. ix). 

 
Diberitakan oleh ‘Washington Post’, kejadian yang terjadi pada gedung 

World Trade Center (WTC) 11 September 2001 ini telah menimbulkan berbagai 

Insiden ujaran kebencian kepada Muslim di Amerika Serikat khususnya pada 2015. 

Tercatat sekitar 67% kasus dari 2014 hingga mencapai 257 kasus, tertinggi sejak 

2001, dilaporkan oleh Badan Investigasi Federal (FBI)  Semenjak kejadian ini, 

pandangan  umat Islam terhadap negara Amerika Serikat pun berubah. 

Chandra Muzaffar, merupakan analis politik internasional dari Universitas 

Michigan menyatakan bahwa: “Kasus WTC 11 September 2001 berperan sebagai 

pemicu Islamophobia dalam skala yang lebih luas, meskipun kemudian melahirkan 

kesadaran bagi sebagian masyarakat bahwa tidak adanya keterkaitan antara Islam 

dan kekerasan”.  
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Adanya keberadaan negara Amerika Serikat pada Film ‘The Santri’ yang 

menjadi negara tujuan seorang santri untuk pergi dan bekerja disana telah menuai 

kontra dari pihak tertentu. Mengingat keberadaan negara Amerika dan kasus yang 

telah terjadi membangun citra buruk pada Amerika di mata umat Islam. Namun 

dalam shot cuplikan pun belum ada penjelasan mengenai pemilihan negara 

Amerika, sebagai tujuan santri tersebut. Hanya dijelaskan untuk bekerja disana, dan 

belum jelas pula pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh santri yang terpilih 

tersebut. Belum dijelaskan juga mendapatkan kebebasan. 

 
5.2.2.3 Mitos 3: Amerika adalah negara Liberal (bebas). Menurut Louis Hartz  

Amerika Serikat sudah liberal sejak lahir, (1955: 1).  

Liberal adalah satu istilah dalam bahasa Inggris diambil dari kata ‘Liberty 

dan ‘liberte’ dalam bahasa perancis yang berarti kebebasan. Kata ini kembali 

kepada kata Liberty dalam bahasa Inggrisnya yang bermakna bebas (Sulaiman, 12). 

Adanya cuplikan yang menampilkan patung Liberty, dapat memiliki dua artian; 

sebagai lambang kota Amerika, dan dapat memiliki arti mendukung dari Amerika 

sebagai negara bebas (liberal) di dalamnya. Adapun Patung liberty merupakan 

simbol kebebasan atau freedom (Husaini, 2010).  

Dalam agama Islam adapun dua jenis Islam, yakni; Islam liberal dan Islam 

fundamental,  dimana Islam Liberal memandang dunia pemikiran Barat dan Islam 

fundamental tidak. Islam fundamental menganggap Barat sebagai ancaman dan 

musuh, sementara Islam liberal melihat Barat sebagai peradaban pemikiran yang 
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harus bersinergi dengan dunia Islam (Qodir, 2012:124).  

Adanya penolakan terjadi dimungkinkan karena keberadaan Amerika 

sebagai negara liberal, yang dimana tidak sesuai dengan ajaran agama Islam 

fundamental menyebabkan terjadinya penolakan. Maka adanya peran Amerika di 

dalam cuplikan ini dianggap sebagai suatu ancaman, yang tak sesuai dengan ajaran 

Islam fundamental. Begitupun sebaliknya, adapun pihak yang dapat menerima. 

Menurut peneliti adanya visual patung Liberty dan Kota New York,  hanyalah 

bagian dari menampilkan  ciri khas dan bangunan kota Amerika. 

Di sisi lain, pihak produksi film ‘The Santri’ menyampaikan tujuan film ini 

untuk menggambarkan Islam yang menghargai keberagaman. Bertujuan 

menyampaikan nilai toleransi, perdamaian, kemanusiaan, dan kerjasama global 

yang diharapkan dapat disampaikan dengan baik melalui film ‘The Santri’. Dari 

adegan yang menampilkan adegan seorang guru pesantren mengatakan: “Pada Hari 

Santri ini, keenam yang terbaik diantara kalian akan terpilih untuk berangkat dan 

bekerja di Amerika Serikat, buatlah negaramu dan agamamu bangga.” Dari kalimat 

ini, dari sudut pandang tim produksi film yang sebenarnya ingin ditonjolkan adalah 

prestasi dari santri itu sendiri, sesuai dengan tujuan yang disampaikan. Dijelaskan 

santri yang kerap kali memiliki kesan konservatif, ingin dibangun menjadi santri 

yang modern dan kaya akan prestasi melalui film ini. Santri yang dapat bersaing di 

tingkat internasional. 
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5.2.3 Analisis Shot cuplikan adegan dalam Gereja 

5.2.3.1 Mitos 1: Masuk kedalam gereja merupakan perbuatan yang dilarang dalam 

Agama Islam. Sebagian ulama mazhab Syafi’i berpendapat bahwa tidak boleh bagi 

orang Muslim memasuki tempat ibadah non-Muslim kecuali ada izin dari mereka. 

Sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa tidak haram memasuki tempat 

ibadah non-Muslim meski tanpa ada izin dari mereka. (Ustadz Husnul Haq: 2019, 

Dijelaskan pada www.islam.nu.or.id) 

 

Penjelasan Makruh oleh Ustadz Abul Aswad Al Bayati (Ustadz Abul 

Aswad Al Bayati, 2018 Dijelaskan pada bimbinganislam.com): 

Makruh secara bahasa artinya sesuatu yang dibenci. Allāh  � berfirman : 

ُ !ْنبَِعاثَ-ُْم فَثَبَّطَ-ُْم َ"قِ*َل !ْقُعُد"!  ِكْن َكِر7َ هللاَّ "! لAَُ ُعدَّ?ً َ"لَٰ  َمَع !ْلقَاِعِدJنَ َ"لَْو Fُ!GََH"! !ْلُخُر"Dَ َألََعدُّ

“Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk 
keberangkatan itu, tetapi Allah membenci keberangkatan mereka, maka Allāh  � 
melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka : “Tinggallah kamu 
bersama orang-orang yang tinggal itu”. 

[QS At-Taubah : 46] 

Sedangkan secara istilah makruh adalah: 

Nبالتر Q!إللز! Aال على "ج XGلشا! Aما ن-ى عن 

“Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syariat (Allāh �) akan tetapi tidak 
diharuskan untuk ditinggalkan sama sekali.”  
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[Asy-Syarhul Kabir Li Mukhtasharil Ushul : 119] 

Sementara itu, Ustadz Yusuf Mansur yang merupakan seorang tokoh 

pendakwah, dan merupakan pimpinan dari pondok pesantren Daarul Quran 

Ketapang (Cipondoh, Cikarang) Tangerang, menyampaikan pendapatnya soal 

adegan film The Santri yang mengambil lokasi di dalam gereja (Nadirsyah Hosen, 

2019 dijelaskan pada halaman Islam.nu.or.id):  

“Sebenarnya tidak ada larangan dalam nash al-Qur’an dan Hadits yang 

secara tegas melarang umat Muslim masuk gereja atau ibadah lain. Karena itu, 

perkara ini masuk ke wilayah interpretasi, atau penafsiran para ulama. Itulah 

sebabnya para ulama memiliki beda pandangan mengenai status hukumnya”. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai umat Islam yang masuk dalam Gereja: 

1.! Hukum masuk gereja dalam Al-Quran; Katakanlah:  

“Hai orang-orang yang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu 
sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak 
pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) 
menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan 
untukkulah agamaku” (QS. Al-Kafirun : 1-6).  

2.! Sedangkan keterangan pada kitab Kasyful Qana’ jilid 1 halaman 294 serta 

kitab Hasyiyatul Jamal jilid 3 halaman 572: 

“Oleh karena itu hukum memasuki gereja seperti halnya untuk menghadiri 
perkawinan atau bertugas melakukan pekerjaan tertentu, bukanlah sesuatu yang 
diharamkan. Asalkan selama orang muslim tersebut tidak melaksanakan hal-hal 
yang bertentangan dengan aturan-aturan agama. Meskipun demikian, sebaiknya 
dia tidak melakukannya (masuk ke gereja) kecuali jika perlu dan mendesak.”   

Menurut ahli, merupakan dosen fakultas hukum Monash University 
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(Australia) mengatakan sebenarnya dalam Alquran dan Hadist (pendapat ulama) 

tidak ada larangan yang secara tegas melarang muslim masuk gereja atau rumah 

ibadah lain (Nardisyah Hosen, September 2019 terlampir pada Nadirhosen.net): 

Secara lebih lanjut Prof.Nadirsyah Hosen menjelaskan adapun perbedaan 

pendapat ulama sebagai berikut: 

1.! Pertama, Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa makruh bagi 

seorang Muslim memasuki sinagog dan gereja.    

 

2.! Kedua, Sebagian ulama mazhab Syafi’i berpendapat bahwa tidak 

boleh bagi orang Muslim memasuki tempat ibadah non-Muslim 

kecuali ada izin dari mereka. Sebagian ulama mazhab Syafi’i yang 

lain berpendapat bahwa tidak haram memasuki tempat ibadah non-

Muslim meski tanpa ada izin dari mereka.    

 

3.! Ketiga, Ulama mazhab Hanbali berpendapat boleh bahwa memasuki 

sinagog dan gereja, dan rumah ibadah lainnya, serta melakukan shalat 

di dalamnya, tapi hukumnya makruh menurut Imam Ahmad, jika di 

dalamnya ada gambar.    

 

4.! Keempat, Ibn Taimiyah berpendapat tidak mengapa masuk sinagog 

dan gereja jika tidak ada gambar di dalamnya, begitu juga shalat di 

dalamnya. Ibn Aqil berpendapat makruh karena ada gambar. Masalah 

ini ada dua pendapat: ada yang bilang tidak mengapa shalat di dalam 



!

76 

gereja berdasarkan riwayat dari sahabat Nabi, Ibnu Umar dan Abu 

Musa, sebagaimana dikisahkan oleh banyak ulama, dan ada juga 

riwayat dari Ibn Abbas dan Malik bahwa shalat di gereja makruh 

karena ada gambarnya. 

 

Dilampirkan pada Nadirhosen.net adapun penjelasan lebih lanjut dalam juz 

38, halaman 155, masih di kitab yang sama, ada tambahan keterangan: 

افِِع*َِّة cَHَّ لِْلُمْسلِِم Fُُخوa بِ*َعٍة َ"َكنِ*َسٍة َ"نَْحِوِ\َما  َ"Jََرe !ْلَمالِِك*َّةُ َ"!ْلَحنَابِلَةُ َ"بَْعُض !لشَّ

Artinya: “Ulama mazhab Maliki, Hanbali, dan sebagian ulama mazhab Syafi’i 

berpendapat bahwa BOLEH bagi orang Muslim memasuki sinagog, gereja dan 

rumah ibadah lainnya”. 

 

Maka adanya shot cuplikan santri yang masuk ke dalam gereja, adalah hal 

yang wajar jika menerima penolakan. Beberapa pihak selaku ulama Islam pun 

memiliki tanggapan yang memperbolehkan dan tidak. Walaupun diperbolehkan, 

tapi adanya shot dalam gereja  ini merupakan sesuatu yang lebih baik tidak 

dilakukan  pada ajaran agama Islam. Dalam beberapa pendapat yang disampaikan 

dari ulama, salah satu syarat tidak boleh masuk ke dalam gereja jika adanya gambar 

dalam gereja tersebut. Dalam latar belakang tersebut, tidak tampak adanya sebuah 

gambar, melainkan adanya lambang atau simbol Salib yang terletak dalam gereja 

tersebut.  
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5.2.3.2 Mitos 2: Pemberian nasi tumpeng adalah bentuk toleransi. Toleransi 

menurut Tilman (2004:95) adalah saling menghargai, dengan tujuan kedamaian.  

Pengertian toleransi menurut istilah berarti menghargai, membolehkan, 

membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan 

sebagainya yang diketahui bertentangan dengan prinsip seseorang 

(Poerwadarminta, 1976:829). 

Tilman (2004:94) menjelaskan terdapat beberapa butir refleksi dalam sikap 

toleransi: Kedamaian, toleransi adalah terbuka, saling menghargai satu sama lain, 

benih cinta, dsb. Jika yang dimaksud dari adegan ini adalah bentuk toleransi, nilai-

nilai pada butir refleksi adalah bagian dari pesan yang ingin disampaikan dari 

adegan ini. 

Sedangkan dalam nasi tumpeng sendiri merupakan salah satu bentuk 

warisan turun-temurun dalam bentuk makanan untuk diberi dalam merayakan suatu 

hal. Warna kuning pada tumpeng nasi kuning menggambarkan kekayaan dan moral 

yang luhur. Tumpeng adalah nasi yang berbentuk kerucut dan pada umumnya 

memiliki ukuran yang cukup besar. Bentuk kerucut Tumpeng merupakan cerminan 

kepercayaan masyarakat lama masa Hindu-Buddha yang menganggap gunung 

Mahameru sebagai tempat suci dan keramat karena disana bersemayam para dewa 

dan arwah nenek moyang. Bentuk kerucut ini merupakan simbolik kesucian dan 

kekeramatan. Kesatuan butir-butir nasi ini diartikan sebagai kesatuan kehendak 

masyarakat untuk memohon keselamatan pada Tuhan. Konsep ini melahirkan 

istilah ’slametan’ (Gardjito dan Erwin, 2010). Nasi tumpeng biasanya digunakan 

dalam acara khusus (selametan) dengan bentuk syukuran acara-acara gembira, 
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seperti kelahiran, pertunangan, dan sebagainya. 

Dalam tradisi Jawa, upacara yang terkait dengan kehidupan dijelaskan oleh 

para ahli antropologi sebagai upacara lingkaran hidup yang dikonsepsikan oleh 

Orang Jawa sebagai ‘selamatan’, yaitu suatu upacara makan bersama makanan 

yang telah diberi doa sebelum dibagikan ( Kodiran, 1975 : 340 ). 

Jadi maksud adanya adegan memberikan nasi tumpeng kepada pihak gereja 

disini, ingin menyampaikan dan menggambarkan sikap toleransi. Didukung dengan 

kalimat “Please accept the sign of love” dari kedua santri ini ingin menunjukan 

bahwa pemberian nasi tumpeng tersebut bertujuan untuk memperlihatkan sebuah 

tanda cinta (sikap toleransi). Dari penggambaran ini, terlihat bahwa pihak produksi 

film seolah-olah ingin menggambarkan citra santri yang penuh dengan nilai 

toleransi. 

Ruangan yang dimasuki oleh kedua santri tersebut adalah sebuah gereja, 

ditandai dengan adanya sebuah Salib yang merupakan simbol keagamaan pada 

umat Kristiani. Adapun orang yang menerima nasi tumpeng tersebut menggunakan 

atribut pakaian yang berupa jubah gereja, berwarna hijau. Latar belakang gereja 

terlihat sangat jelas pada shot ini. 
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Pihak produksi film ‘The Santri’ menjelaskan adanya adegan membawa 

tumpeng tersebut terinspirasi oleh budaya Ater-ater yang merupakan tradisi saling 

kirim makanan dalam kebudayaan masyarakat Jawa, dan memiliki makna 

kepedulian antar sesama manusia tanpa memandang identitas.  

 

Kata “ater” berasal dari Bahasa Jawa, yang memiliki arti “antar” dalam  

Bahasa (Poedjosoedarmo, 1979). ‘Ater-ater’ merupakan tradisi menjelang Hari 

Raya Idul Fitri yang masih sering dilakukan oleh masyarakat di Jawa Tengah. 

Tradisi ini dilakukan dengan berkunjung ke rumah kakek nenek, saudara, dan 

tetangga. Tradisi ini juga memiliki tujuan untuk menyambung Silaturahmi sebelum 

hari raya. Di dalam parsel yang diberi tersebut biasanya berisi tentang 

‘SEMBAKO’ (Sembilan Kebutuhan Pokok) seperti gula, minyak, sayur, dan lain-

lain.  

Dengan adanya penjelasan tradisi ater-ater ini menjadi lebih jelas bahwa 

pemberian nasi tumpeng dalam trailer film ini merupakan bentuk tradisi yang 

diartikan sebagai bentuk toleransi. 

 

 

!  
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5.2.4 Kontroversi pada Penggambaran seorang Santri dalam trailer film ‘The 

Santri’ 

Penggambaran seorang santri oleh pihak produksi dalam trailer film ‘The 

Santri’ adalah seorang santri yang penuh dengan nilai toleransi, membangun citra 

santri yang modern dan mampu bersaing di tingkat internasional. Film ini pun 

berusaha menggambarkan santri yang bersifat Plural, dimana Islam digambarkan 

sebagai agama yang terbuka bagi semua kalangan dengan latar belakang yang 

berbeda-beda. Adapun  nilai-nilai yang ingin disampaikan berupa perdamaian serta 

kerjasama global.  

Film ‘The Santri’ juga diproduksi dengan tujuan dapat dinikmati oleh 

seluruh kalangan usia, suku, ras, dan agama. Melalui penyampaian pesan kalimat 

‘Dream, Faith & Friendship’ yang tertera dalam cuplikan trailernya nya, juga dari 

pesan yang secara langsung disampaikan oleh Kiai Haji. Said Aqil Siradj selaku 

Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

Penolakan dan kontroversi yang terjadi, dikarenakan beda nilai yang 

diangkat pada masing-masing pihak. Penolakkan yang terjadi disebabkan oleh 

adanya perbedaan prinsip tentang gaya hidup santri (sebagaimana tergambar pada 

trailer), ditinjau dari perspektif produser (pihak produksi) dan pihak yang menolak. 

Pemilihan pada potongan cuplikan shot juga menjadi salah satu faktor adanya beda 

pendapat pada penonton.  

Menurut Nugraheni (2003) pembentukan gaya hidup atau lifestyle pada 

seseorang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Dari kedua 
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faktor tersebut, ditemukan beberapa faktor berbeda yang menyebabkan penolakan, 

diantaranya;  Kebudayaan, pengalaman, motif, persepsi dan kelompok referensi. 

Fungsi Film menurut McQuail salah satunya yakni sebuah pengemasan tata 

cara, gaya hidup, mode dan norma. Dan lewat trailer sebuah film dipromosikan. 

Dengan adanya fungsi film ini, penggambaran gaya Hidup santri dalam trailer film 

‘The Santri’ merupakan salah satu cara pengemasan yang memang dilakukan secara 

sengaja oleh pihak produksi. Trailer sangat berpotensi menciptakan khayalan film 

diluar trailer itu sendiri bagi seorang penonton, dan kerap kali membuat penonton 

ingin melihat apa yang ada pada khayalannya, melainkan bukanlah yang 

berdasarkan film nyata. 

 

Pada proses khayalan yang belum tentu berdasarkan kenyataan ini, seorang 

penonton dapat menciptakan sebuah mitos yang ditangkap melalui makna denotatif, 

lalu dipercaya oleh orang tersebut yang akhirnya menciptakan makna konotatif 

baru. Makna konotatif inilah yang menjadi pendapat yang tumpang tindih dalam 

masyarakat, dan akhirnya menghasilkan adanya penonton yang pro maupun kontra. 

Roland Barthes (2012, 13) mengukapkan mitos merupakan sebuah pesan 

yang didalamnya mengandung sebuah ideologi. Maka ideologi yang terdapat pada 

trailer film ‘The Santri’ merupakan mitos yang dipercayai menggambarkan 

kehidupan santri yang memiliki toleransi, seorang santri yang kaya akan prestasi, 

dan mampu bersaing di tingkat internasional. 

Proses Konotasi merupakan hasil dari semua hal yang dianggap umum di 

dalam masyarakat. Pada kasus trailer film ‘The Santri’ yang peneliti tangkap 
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adalah, penggambaran yang digambarkan oleh tim produksi merupakan 

penggambaran gaya hidup yang tidak umum dan mungkin berbeda pada kehidupan 

seorang Santri pada umumnya dalam masyarakat. Tujuan dari penggambaran 

inipun jelas bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu seperti yang 

disampaikan oleh tim produksi.  

Adanya penolakan yang terjadi merupakan hasil atau respon (Feedback) 

pada komunikan dalam proses komunikasi, yang dimana pihak tersebut merasa 

penggambaran ini tak sesuai dengan gambaran seorang santri pada umumnya dalam 

masyarakat. Dan dari adanya sikap penolakan ini berakibat dengan adanya 

pengunduran jadwal film ‘The Santri’, yang merupakan efek (Effect) dalam proses 

komunikasi. Hal ini sesuai dengan kajian Model Komunikasi pada Paradigma 

Harold D. Laswell. 

Dapat dikatakan trailer film ‘The Santri’ ini telah mendapatkan feedback 

dari masyarakat secara langsung. Melepas adanya pandangan benar atau salah, pro 

maupun kontra. Permasalahan yang terjadi dikarenakan pesan yang tidak sampai 

dengan baik dalam masyarakat karena pesan yang disampaikan masih berupa 

trailer dimana masih berupa potongan film (tidak utuh), dan terjadinya penafsiran 

sangat besar. 


