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MOTTO 

 

Teruslah berfikir positif, tentang semua yang terjadi disekitar kita suka 

maupun duka. Jangan lelah menjadi orang baik karna sesungguhnya 

menjadi orang jahat jauh lebih beresiko dikehidapan yang akan datang. 

Karna hidup memerlukan sebuah pengorbanan, pengorbahan 

memerlukan perjuangan, perjuangan memerlukan kesabaran, kesabaran 

memerlukan keyakinan, dan keyakinan yang akan membawa kita 

menuju sebuah kesuksesan. Nikmatilah Takdirmu, ubah yang dapat 

kamu ubah dan jalanin yang sudah menjadi jalanmu. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian Berjudul : Citra Islam Dalam Film Padmavat (Analisis 

Semiotik Roland Barthes)  

 Perkembangan zaman yang sangat pesat memiliki dampak 

signifikan terhadap perkembangan teknologi, salah satunya media 

massa. Film merupakan sebuah media massa yang menjadi alat untuk 

memuat berbagai macam konsep. Kebangkitan film beberapa tahun 

terakhir ini menciptakan sebuah paradigma yang berbeda di dunia 

perfilman khusunya film yang bertemakan Islam. Besarnya minat 

penonton terhadap film yang mengangkat tentang Islam dikhwatirkan 

akan menimbulkan pemahaman yang salah terhadap Islam ketika 

penonton tidak bisa menangkap subtansi film dengan bijaksana.  

 Film Padmavat merupakan film yang mengangkat perseteruan 

antara sultan kerajaan Islam yang terletak di Delhi dengan ratu Hindu 

yang berada di benteng Chittor Mehwar. Film ini disutradarai oleh 

Sanjay Leela Banshali dan ide cerita di ambil dari puisi yang ditulis 

oleh Malik Muhammad Jayasi. Film ini berisi konsep-konsep ajaran 

Islam yang dipraktekkan dalam sebuah adegan, dialog, mapun simbol. 

Ada beberapa konsep Islam yang bertentangan dalam film ini  dan 

menimbulkan kekaburan terhadap makna atau sebuah pesan dari film 

ini.  

 Latar belakang karya tulis ini beranjak dari sebuah kesadaran 

bahwa citra Islam mulai terkikis bersamaan dengan kemajuan zaman. 

Penelitain ini dilakukan dengan tujuan mengetahuai bagaimana citra 

Islam di tampilkan dalam film Padmavat. Penelitian ini bersifat 

kualitatif serta mengunakan analisis semiotika model Roland Barthes 

dan metode yang digunakan adalah deskriptif. 

  Hasil analisis semiotik model Roland Barthes diperoleh bahwa 

film Padmavat memuat citra positif dan citra negatif  sesuai dengan 

prinsip – prinsip toleransi yang ada pada agama Islam. Setiap scene 

yang mewakili tidak lepas dari prinsip moral dan etika yang di ajarkan 

setiap agama, bukan hanya Islam, agama Hindu juga menjunjung 

tinggi etika dan toleransi, tetapi di dalam film tersebut kebanyakan 

menyudutkan Islam dan tidak banyak menunjukkan sisi baik yang 

dimiliki Islam.   
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  Film ini harus dimaknai dengan jeli agar tidak menimbulkan 

kesukaran makna. Beberapa adegan dalam film ini menampilkan Islam 

dekat dengan perzinaan, pelcehan seksual, kekerasan dan keserakahan. 

Berbading terbalik dengan sejarah kesultan Delhi terhadap apa yang 

digambarkan dalam film Padmavat, hal ini dapat menjadi penyebab 

rusaknya citra Islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Kemajuan teknologi yang cepat membawa perubahan bagi 

masyarakat, mulai dari cara berfikir, bersikap, maupun bertingkah 

laku. Kemajuan teknologi merambah berbagai bidang salah satunya 

bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam. Komunikasi dan 

Penyiaran Islam merupakan salah satu prodi yang ada di Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, prodi ini memiliki dua konsentrasi yaitu 

Jurnalistik dan Broadcasting. Jurnalistik berfokus pada 

pembelajaran menjadi seorang penulis yang baik dan benar sesuai 

dengan kode etik jurnalistik yang ada, sedangkan Broadcasting 

berfokus pembelajaran menjadi seorang penyiar, presenter, editor, 

kameramen dan proses produksi sebuah karya audio visual seperti 

film.   

Film merupakan salah satu media komunikasi massa yang 

memiliki kapasitas untuk memuat pesan yang sama secara 

serempak dan mempunyai sasaran yang beragam dari agama, etnis, 

status, umur, dan tempat tinggal dapat memainkan peran sebagai 

saluran menarik untuk pesan-pesan tertentu dari dan untuk manusia. 

Dengan melihat film kita dapat memperoleh informasi dan 

gambaran tentang realitas tertentu.
1
  

Bidang audio visual adalah teknis yang sangat efektif bagi 

audiens untuk menerima pesan, sehingga pengaruh dari sebuah 

                                                           
1 Asep S Muhtadin dan Sri Handayani, Dakwah Kontemporer: Pola Alternatif 

Dakwah Melalui TV (Bandung: Pusdai Press,200), hlm.95.  
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tanda yang memunculkan makna dan menjadikan pesan dari sebuah 

film itu menjadi indikator utama dalam produksi film. Film 

memberikan ruang terhadap masyarakat dan berhasil menampilkan 

gambaran-gambaran yang semakin mendekati kenyataan sehingga 

seolah-olah benar-benar terjadi di hadapannya.
2
  

Film memberikan pengaruh yang besar terhadap jiwa 

manusia. Hal ini berhubungan dengan ilmu jiwa sosial tentang 

gejala “Identifikasi Psikologis” yaitu orang merasa terlibat dengan 

tokoh yang ditampilkan sehingga ia ikut merasakan yang dirasakan 

tokoh tersebut.
3
 Media film ini lebih komprehensif  dalam 

menyajikan makna pesan dalam sebuah gambaran dan audio yang 

memperlihatkan suasana tempat atau kejadian yang sedang 

berlangsung. Sehingga membuat penonton merasakan apa yang ada 

dalam film juga merupakan cerminan kehidupan sosialnya.   

Dalam sebuah film reaksi sosial, imajinasi, dan konstruksi 

alur sangat mempengaruhi hasil dari film tersebut. Benang merah 

alur cerita dari naskah lebih hidup dalam rangkaian visual sebuah 

film. Seorang sutradara akan sangat memperlihatkan bagaimana ia 

mengkonstruksi cerita dari penulis naskah menjadi karya film yang 

bisa menimbulkan efek bagi penonton setelah menontonnya, seperti 

penambahan citra Sesuatu yang dilebih-lebihkan dari realitas 

sesungguhnya.   

Sebuah karya bisa menimbulkan citra positif/negatif dari 

seseorang tokoh atau kelompok sosial yang ada di masyarakat. 

                                                           
2
 Onong Uchjana Effendi, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2003), hlm.207   
3
 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2006) hlm. 236 
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Dalam alur produksi dan paska produksi film, hal yang lebih 

dipentingkan adalah bagaimana karyanya bisa menjadi inspirasi, 

dan pesan dalam film tersebut bisa tersampaikan, sehingga 

penonton tidak bosan dalam mengikuti perjalanan produksinya. 

Konspirasi agama dan isu sosial adalah ide cerita uang sering 

dipakai dalam film, dikarenakan persoalan agama dapat menarik 

simpati dan empati penonton untuk menonton hasil karyanya. 

Dengan adanya isu agama, kelompok-kelompok agama akan 

tertarik untuk menonton, ini lebih menguntungkan untuk sebuah 

bisnis film, dengan logika dasarnya lebih banyak penonton maka 

akan lebih banyak keuntungan yang diperoleh.   

Pada awal tahun tepatnya pada tanggal 25 Januari 2018 lalu, 

perfilman India kembali meluncurkan sebuah film Box Office yang 

berjudul Padmavat, bergenre drama-sejarah yang dibintangi oleh 

beberapa artis Hollywood yakni Deepika Padukone, Shadid Kapoor, 

dan Ranver Singh dan disutradarai oleh Sanjay Leela Bhansli serta 

skenario ide cerita yang ditulis oleh Malik Muhammad Jayasi. Film 

dengan durasi dua jam empat puluh tiga menit ini mengisahkan 

tentang kecantikan ratu Rajput (Hindu) bernama Padmavati 

(Deepika Padukone) yang melakukan  

Jauhar (bakar diri) untuk melindungi dirinya dari Alauddin 

Khilji (raja kesultanan Islam). Dalam peluncurannya film ini 

banyak menuai pro dan kontra, kelompok Hindu dan sebuah 

organisasi kasta Rajput menuduh film tersebut memasukkan adegan 

dimana Raja Muslim melakukan hubungan intim dengan ratu 

Hindu. Desas desus tersebut ternyata cukup untuk membuat marah 

kelompok hindu  sayap kanan. Hal ini yang memicu terjadinya 
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konflik dan berakibat pada larangan untuk menayangan film ini di 

beberapa bioskop yang ada di India dan Negara tetangga.   

Penelitian ini akan berfokus pada makna – makna dari 

skema alur dan format adegan film ini serta lebih focus kepada 

menganalisis secara semiotik bagaimana film ini mengkontruksi 

citra Islam lebih mendalam. Untuk itu penulis akan menyusun 

penelitian skripsi ini dengan judul : “ Citra Islam dalam Film 

Padmavat (Analisis Semiotik Roland Barthes)” 

   

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Citra 

Islam ditampilkan dalam film tersebut?”  

  

C. Tujuan Penelitian   

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana 

Citra Islam ditampilkan dalam film  Padmavat tersebut?”  

  

D. Manfaat Penelitian   

1. Secara Teoritis   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam perkembangan kajian media, terutama yang berhubungan 

dengan media komunikasi massa. Serta bermanfaat bagi kajian 

penelitian Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
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UIN Sunan Kalijaga, khusunya mahasiswa Komunikasi dan 

Penyiaran Islam.    

2. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah informasi 

dan wawasan tentang media massa dan tentang kajian bagaimana 

sebuah film menampilkan Citra Islam dan menjadi referensi bagi  

para pengamat film.   

  

E. Tinjauan Pustaka   

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa 

kajian dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini. Akan tetapi untuk mebedakan penelitian ini dengan yang 

lainnya adalah peninajauan dengan mengkaji bahwa penelitian yang 

diteliti memang berbeda dari segi metode penelitian, fokus 

penelitian dan hasil penelitian, antara lain :  

Pertama, penelitian yang berjudul “Film dan kontruksi Citra 

Islam (Analisis Semiotik dalam Film Bajrangi Baijan)” oleh 

Achmad Firdaus Ismail,
4
 mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran 

Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunana Kalijaga 

2017. Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama 

menggunakan analisis semiotik Roland Bartes dan fokus penelitian 

yang mengangkat Film dari India. Perbedaannya terletak pada Film 

yang dikaji, pada penelitian tersebut penulis mengkaji film 

“Bajrangi Baijan” sedangkan peneliti mengkaji film “Padmavat” 

                                                           
4
 Achmad Firdaus Ismail, Film dan Kontruksi Citra Islam (Analisis Semiotik dalam 

Film Bajrani Baijan), skripsi (Yogyakarta: Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017).  
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terdapat alur cerita yang jauh berbeda dari kedua film tersebut. 

Bajrangi Baijan menceritakan tentang perjuangan pemuda yang 

penganut Dewa Hanuman untuk menyelamatkan gadis tunawicara 

asal Pakistan yang beragama Islam, dan Film Padmavati yang di 

teliti penulis mencertikana perseteruan antara Raja kesultana Islam 

Delhi dan Ratu Rajput Chitor. Hasil penelitian yang dilakukan 

Ismail yakni dalam film Bajrani Bhaijan terdapat tanda yang 

menjadi makna dari segi sebuah citra Islam yang kemudian 

dikontruksikan dalam film Bajrani Bhaijan.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rendi Iswandiono,
5
 

mahasiswa prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang berjudul Nilai-Nilai Toleransi Dalam Film Jodha 

Akbar Karya Ronnie Screwvala dan Ashutosh Gowariker. Fokus 

penelitian ini pada nilai-nilai toleransi antarumat beragama, 

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada Citra 

Islam yang terdapat dalam film Padmavat. Persamaan yang ada di 

penelitian ini ialah sama-sama menggunakan analisis semiotik 

sebagai pisau bedah dalam menganalisis data, dan menggunakan 

model yang sama yaitu analisis semiotika model Roland Barthes.   

Letak perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan 

yaitu pada subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan film 

Jodha Akbar karya Ronnie Screwvala dan Ashutosh Gowaker yang 

merupakan cerita rakyat  dengan latar belakang tentang sejarah 

                                                           
5
 Rendi Iswandiono, Nilai-Nilai Toleransi Dalam Film Jodha Akbar Karya 

Ronnie Screwvala dan Ashutosh Gowariker, Skripsi (Yogyakarta: Komunikasi dan 

Pentiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016).  
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dinasti Mughal sedangkan yang peneliti lakukan menggunakan film 

Padmavat karya sutradara Sanjay Leela Bhansali, film ini 

merupakan hasil kumpulan puisi yang ditulis oleh Malik 

Muhammad Jayasi dengan latar belakang yang bercerita tentang 

perseteruan Kesultanan Delhi dengan Kaum Rajput yang berada di 

banteng Mehwar India.   

Ketiga, penelitian yang berjudul “Film dan Kontruksi Citra 

Politik (Analisis Wacana Politik Pencitraan dalam Film Jokowi)” 

yang ditulis oleh Erwin Kartinawati (Alumnus program 

pascasarjana S2 Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret 

Surakarta). Persamaan yang terletak pada penelitain ini adalah 

subjek, sama – sama menggunakan Film sebagai subjek, dan hal 

yang bedakan adalah subjek spesifik, subjek spesifik penelitian 

Erwin menggunakan Film Biografi “Jokowi”, dan menggunakan 

objek penelitian konstruksi citra politik, serta dalam metode analisa 

yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis semiotik 

Roland Barthes dalam mencari maka citra islam dalam film 

“Padmavat”. Hasil penelitian saudari Erwin, adalah tentang 

bagaimana Jokowi digambarkan menjadi sosok pemimpin, sehingga 

memunculkan analisis wacana tentang kriteria kepemimpinana 

kemudian di implementasikan kepada film tersebut, dan akhirnya 

ditemukan kesimpulan bahwa Jokowi adalah sosok pemimpin yang 

memiliki kriteri-kriteria pemimpin dalam film tersebut.
6
  

  

                                                           
6
 Erwin Kartinawati, “Film dan Kontruksi Citra Islam Politik (Analisis Wacana 

Politik Pencitraan dalam Film Jokowi)”, Komunikasi Massa Jurnal, vol. 3:2 Juli,2014 

(Surakarta: Universitas Sebelas Mater, 2014).   
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F. Kerangka Teori   

1. Citra Islam di Media  

Citra Islam dalam media sering di tampilkan menjadi dua 

bentuk yang kontradiktif.satu sisi Islam dicitrakan dalam wujud 

keganasan, kekerasan, tidak menghargai wanita, kerap melakukan 

pelecehan seksual, pembununah/terorisme, identik dengan perang, 

dan mata melotot teriak-teriak takbir atau wajah fundamentalis 

lainnya. sisi lainnya Islam hadir melalui citra yang sangat baik, rajin 

beribadah, suka menolong, bersedekah, ramah, sopan dan santun 

tetapi kerap dipamerkan kepada orang lain dan lingkungan sekitar. 

Kedua citra tersebut sesungguhnya “hipperrealitis” karena 

keduanya menjadikan islam kehilangan makna transpormatifnya. 

Dua realitas tersebut adalah wajah dari Islam yang telah dijadikan 

dan dimanipulasi sedemikian rupa oleh realitas virtual budaya 

media yang selalu aktif mereproduksi tanda-tanda.
7
 

Citra Islam dalam film adalah proses bagaimana Islam 

ditampilkan atau digambarkan dalam sebuah film oleh seorang 

sutradara. Kebanyakan film yang mengangkat mengenai Islam 

selalu menampilkan Islam sebagai agama yang tersudutkan dan 

penuh dengan konflik. Islam sendiri selalu di identikkan dengan 

seorang teroris yang mengatasnamakan jihat.  

Masyarakat Barat pada umumnya melakukan kesalahan 

dalam memahami Islam. Hal ini dikarenakan mereka salah dalam 

mempelajari dan memahami ajaran Islam dari oaring-orang yang 

justru ingin menyelewengkan ajaran Islam, dan orang-orang yang 

                                                           
7
 Sudarto, Citra Islam di Media http://islamlib.com/politik/citra-islam-di-

media/ di akses pada tanggal 9 Mei 2019 jam 11:08 

http://islamlib.com/politik/citra-islam-di-media/
http://islamlib.com/politik/citra-islam-di-media/
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memiliki kepentingan tersendiri terhadap Islam. Hasilnya adalah 

kesalahpahaman terhadap Islam di dunia Barat. Sehingga citra 

Islam yang tampak di mata orang Barat adalah kekejaman, 

kekerasan, fanatisme, kebencian, keterbelakngan. Hal itu diperparah 

dengan sajian media massa mereka yang menampilkan Islam tidak 

secara utuh. Selain itu dengan gerakan seperti Taswih yaitu gerakan 

yang berupaya menghilangkan kebanggan kaum Muslimin terhdapa 

agamanya. Caranya dengan memberikan gambaran Islam secara 

buruk yaitu dengan melakukan pencitraan negative tentang agama 

dan umat Islam lewat media massa dan lain sebaginya sehingga 

terkesan menyamarkan, kotor, keham, dan sebaginya.
8
 

 

2. Tinjauan Terhadap Pencitraan   

Kaitannya dengan citra, Barthes mengungkapkan 

bahwa : Citra itu sendiri sebagai ikonik yang dapat dilihat baik 

berupa adegan (scene), lanskap maupun realita harfia yang 

terekam, yang dibagi dalam dua tataran yaitu: (1) amanat 

harfiah tak terkode sebagai tataran denotasi dari citra yang 

berfungsi menaturalkan amanat simbolik dan (2) amanat 

simbolik sebagai tataran konotasu yang petanda dan 

penandanya mengacu pada kode budaya atau stereotip 

tertentu.
9
 

                                                           
8
 Asep  Syamsul  M.  Romli, Demologi  Islam:  Upaya  Barat  Membasmi  Kekuatan  

Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 9-17. 
9
 Kris  Budiman, Membaca  Mitos  Bersama  Roland  Barthes,  Analisis  

Wacana  dengan Pendekatan Semiotik  dalam Analisis  Wacana  dari  Linguistik  

sampai  Deskontruksi,  (Yogyakarta: Kanal, 2002), hlm.98 
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Citra merupakan sebuah struktur yang terisolasi, karena 

citra berkomunikasi dengan struktur lain yaitu teks. Citra 

terbentuk melalui proses panca indra yang dapat dilihat dan 

dimengerti yang kemudian akan berubah menjadi persepsi dan 

akan membentuk citra, sehingga citra yang digambarkan disini 

yaitu citra yang tergambar melalui adegan, dialog serta symbol 

dalam film. Hal ini dikarenakan media film memiliki kekuatan 

lebih disbanding media lain dalam melakukan representasi 

terhadap kenyataan. Film pun dapat memberikan gambaran 

mengenai pesan yang disampikan secara jelas yang kemudian 

membentuk persepsi penontonnya yang kemudian membentuk 

citra.  

Pengertian citra itu sendiri abstrak (intangible), tidak 

nyata, tidak bisa digambarkan secara fisik dan tidak dapat 

diukur secara sistematis, karena citra hanya ada dalam pikiran. 

Walau demikian , wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian 

baik atau buruk, seperti penerimaan dan tanggapan baik positif 

maupun negatif yang datang dari publik dan masyarakat luas 

pada umumnya. 
10

  

Citra bisa diketahui, diukur dan diubah. Penelitian 

mengenai citra organisasi (corporate image) telah membuktikan 

bahwa citra bisa diukur dan diubah, walaupun perubahan citra 

relatif lambat. Selanjutanya Ardianto dan Soemirat menjelaskan 

                                                           
10

 Trimanah, “Reputasi Dalam Kerangka Kerja Public Relations”, Jurnal 

Ilmiah Komunikasi, No. 1, Vol. 3, (Februari-Juli 2012), 3.  
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bagaimana efek kognitif dalam komunikasi sangat 

mempengaruhi pembentukan citra seseorang.
11

  

Citra  digolongkan menjadi 2 yaitu citra positif dan citra 

negatif. Citra  positif akan mempunyai watak atau sikap percaya 

diri yang tinggi, menghargai diri sendiri, dan dapat menerima 

diri sendiri apa adanya. Disamping itu orang ini juga watak yang 

baik dalam pergaulan sosial, mengembangkan potensi diri 

seoptimal mungkin. Bagi orang yang mempunyai citra diri 

negatif, mempunyai watak atau sikap yang rendah diri, sombong, 

pemalu, peragu, dan pergaulan yang terhambat.
12

  

Citra Islam dalam film ini dikategorikan menjadi 8 citra 

Islam yang terdapat di dalam film ini, yaitu:  

1) Merampas Hak orang Lain  

2) Peperangan  

3) Tipu Muslihat/ Licik  

4) Tarian kebudayaan yang diadaptasi dari timut tengah  

5) Memiliki tutur kata yang tidak sopan 

6) Haus kehormatan dan melecehkan wanita 

7) Tidak menghargai perempuan  

8) Tidak menghormati orang lain  

 

                                                           
11

 Elfinaro Ardianto, et al., Dasar-dasar Public Relations, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2004), 72.  
12

 Ibid.,h.9    
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3. Tinjauan tentang Dakwah    

 Secara etimologis, kata “dakwah” adalah bentuk masdar dari 

kata (fi’il madzhi) dan (fi’il mudhori) yang berarti memanggil, 

mengundang, mengajak, menyeru, mendorong dan memohon.
13

 

Sedangkan menurut Muhammad Husain Fadhlullah Al-Hasan secara 

bahasa kata dakwah cukup aktiitas amar ma’ruf nahi mungkar.  

Pemaknaan yang demikian berdasarkan pada kenyataan, bahwa 

amar ma’ruf nahi mungkar merupakan praktik dakwah untuk 

mengajar orang dan mengikuti kebaikan, sedangkan kegiatan nahi 

mungkar merupakan dakwah untuk mengajak orang menjauhi dan 

meninggalkan segala perbuatan mungkar atau perbuatan yang tidak 

baik. Oleh karena itu, kedua kegiatan tersebut memiliki makna dakwah 

dan ajakan dakwah untuk berbuat keshalihan.
14

 

Secara terminology dakwah dapat diartikan sebagai sisi positif 

dari ajakan untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Para pakar 

sendiri memberikan definisi berbeda-beda mengenai dakwah 

diantaranya :  

Menurut Arifin definisi dakwah adalah suatu ajakan baik 

berbentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagianya, yang dilakukan 

secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain 

secara individu maupun kelompok agar timbul dalam dirinya satu 

pengertian, kesadaran sikap penghayatan serta pengalaman terhadap 

                                                           
13

 Muriah, Siti. Metodologi Dakwah Kontemporer, Yogyakarta: Mitra 

Pustaka. 2000. Hlm. 1  
14

M Husain Fadlulah, , Metodologi Dakwah Dalam Al-Qur’an.( Jakarta : 

Lentera, 1997), Hlm. 10  
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pengajaran agama sebagai message yang disampaikan kepadanya 

tanpa adaya unsur paksaan.
15

 

Menurut Asmuni Sukir definisi dakwah adalah suatu unsur 

mempertahankan, melestarikan dam menyempurnakan umat manusia 

agar tetap beriman kepada Allah, dengan menjalankan syariat-Nya 

sehingga mereka menjadi manusia yang hidup di dunia dan akhirat. 

Menurut Amrullah Ahmad definisi dakwah adalah kegiatan 

menuju arah perubahan. Mengubah struktur masyarakat dan budaya 

dari kedholiman kearah keadilan, kebodohan kearah kemajuan atau 

kecerdasan, kemiskinan kearah kemakmuran, keterbelakangan kearah 

kemajuan, yang semuanya dalam rangka meningkatkan derajat 

manusia dan masyarakat kearah puncak kemanusiaan.
16

 

Menurut Muhammad Sulthon definisi dakwah dalah setiap 

aktifitas dengan lisan atau tulisan dan lainnya, yang bersifat menyeru, 

mengajak memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati 

Allah SWT. Sesuai dengan garis aqidah, syari‟ah dan akhlak 

islamiyah.
17

  

Jadi, dakwah adalah ilmu yang mempelajri tentang bagaimana 

berdakwah atau mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat 

dengan berbagai pendekatan agar nila-nilai ajaran Islam dapat 

direalisasikan dalam realita kehidupan tanpa ada unsur paksaan, 

dengan tujaun agar mendapat ridha Allah SWT. 

                                                           
15

 M. Arifin, Psikologi Dakwah Suatu Pengantar, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1997),  Hlm.6 
16

 Amrullah Ahmad, Dakwah Islam dan perubahan Sosial, (Yogyakarta: 

Prima Data. 1983), hlm. 20 
17

 Muhammad Sulthon, Psikologis Komunikasi, (Bandung. PT. Remaja 

Rosda Karya, 2003), hlm. 9 
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4. Film Sebagia Media Dakwah 

a. Unsur-Unsur Dakwah dan Implementasi dalam Film  

Menurut Tata Sukayat, unsur-unsur dakwah terbagi 

menjadi lima bagian yaitu sebagai berikut:  

1. Dai (Orang yang melakukan dakwah) 

2. Mad’u (Objek dakwah) 

3. Mawdhu’ Al-Da’wah (Pesan dakwah) 

4. Uslub Al-Da’wah (Metode Dakwah) 

5. Wasilah Al-Da’wah (Media Dakwah)
18

 

Adapun penjelasan dari unsur-unsur dakwah adalah sebagai 

berikut: 

1. Dai (Orang yang melakukan dakwah) sebagai Aktor  

Dai merupakan Bahasa Arab sebagia isim fail dari 

kata da‟a, yad‟u yang berarti seorang laki-laki sebagai 

subjek atau pelaku dalam menegakkan dakwah. Dai 

merupakan orang yang menyapaikan ajaran Islam, namu 

sebutan ini konotasinya sangat sempit, karena masyarakat 

cenderung mengartikannya sebagai orang yang 

menyampaikan ajaran islam melalui lisan, seperti 

penceramah agama, kahatib (orang yang berkotbah) dan 

sebaliknya. 
19

 

Dari uraian diatas actor merupakan orang yang 

melakukan dakwah melalui film dengan adegan yang 

diperankan. Seorang da‟I dalam sebuah film dia harus 

                                                           
18

 A. Ilyas Ismail dan Prio Hotman, Filsafat Dakwah : Rekayasa 

Membangun Agama dan Peradaban  Islam, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 27-28 
19

 M. Munir, Manajemen Dakwah…., Hl. 21-22 
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menguasai semua cerita yang telah dibuat untuk 

diperankan. Maka dari itu sebelum memproduksi film 

seorang produser dan sutrada dia harus melakukan casting 

untuk mencari actor sesuai dengan cerita dan scenario yang 

telah di buat.  

2. Mad‟u (Objek dakwah)  sebagia Penonton  

Mad‟u adalah objek dakwah yang diajak kepada 

Allah atau menuju Islam objek dakwah adalah manusia 

secara keseluruhan yang tidak dibatasi oleh agama, jenis 

kelamin, usia, suku, ras, geografis, warna kulit, bahasa, 

profesi dan lain sebagainnya. 
20

 Objek dakwah bermacam-

macam, diantaranya yaitu: Diri sendiri kemudian keluarga 

sendiri, karib kerabat yang dekat dan umat manusia.  

Umat manusia yang belum beragama Islam, 

dakwah sendiri bertujuan untuk mengajak mereka 

mengikuti agama Islam. Sedangkan kepada orang-orang 

yang telah beragama Islam dakwah bertujuan 

meningkatkan kualitas Iman, Islam, dan Ihsan.
21

 Jadi dalam 

hal ini penonton film bisa dikatakan sebagai mad’u , 

dimanapenonton merupakan orang yang melihat suatu 

tindakan yang dilakukan actor dalam film, dan 

mempraktekannya di dalam masyarakat, dalam film itu 

aktor utama sangat pengaruh dalam menyampaikan pesan 

dakwah kepada mad‟u apalagi jika actor tersebut 

                                                           
20

 Ibid, hlm 30  
21

 M. Munir, Manajemen Dakwah…, hal 23 
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merupakan actor yang di sukai oleh penonton maka pesan 

dakwah melalui audio visual akan sangat efektif.  

3. Maddah (materi dakwah) sebagai cerita  

Materi pesan dakwah adalah jelas merupakan ajaran 

Islam, baik berupa akhlak, ibadah, muamalah, dan akhlak 

yang diajarkan Allah dalam Al-Qu‟an melalui Rasul-Nya.
22

 

Maddah atau materi dakwah merupakan keseluruhan isi 

atau pesan yang disampaikan kepada mad‟u, baik dalam 

bentuk lisan, tulisan, symbol-simbol yang semua intinya 

dapat dimengerti dan dipahami oleh mad’u .
23

 materi 

dakwah adalah pesan, isi, atau muatan yang disampaikan 

da’I kepada mad’u . materi dakwah Islam pada dasarnya 

adalah menyampaikan ajaran Islam yang terkandung dalam 

Al-Qur’an dan Al-Hadist.
24

 

Materi dakwah dalam film disebut dengan cerita. 

Dimana cerita, ajaran, nasehat yang disampaikan dalam 

film yang bersal dari semua adegan, dialog, penokohan, 

latar, serta setting, yang bertujuan agar manusia berpegang 

teguh pada ajaran agama Islam dan senantiasa berbuat baik 

kepada sesame.
25

 

 

  

                                                           
22

 Kustadi Suhandang, Ilmu Dakwah, cet.1, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), hlm. 21  
23

 Syukri Syamaun, Dakwah Rasional. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 

2007), hal. 27  
24

 Ade Irma, dkk, Ilmu Dakwah Perspektif Gender (Banda Aceh; Bandar 

Publishing, 2009), hlm.38 
25

 Ibid  
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4. Metode dakwah  

Metode dakwah adalah berasal dari bahasa Yunani 

asal kata Methodos berarti jalan. Secara istilah metode 

dakwah adalah segala cara menegakkan syariat islam untu 

mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan, yaitu 

terciptanya kehidupan baik di dunia maupun di akhirat 

dengan menjalankan syariat Islam secara murni dan 

konsekuen. Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang 

dilakukan oleh seorang dai kepada madu untuk mencapai 

suatu tujuan di atas dasr hikmah dan kasih sayang.
26

 

5. Film Sebagai Media Dakwah  

Media dakwah adalah alat-alat yang dipakai untuk 

menyampaikan ajaran Islam. Media dalam berdakwah 

merupakan unsur penting dalam dakwah karena sangat 

menunjang kegiatan dakwah. Media dakwah merupakan sarana 

atau alat yang menghubungkan materi dakwah.  

Film hadir dalam bentuk penglihatan dan pendengaran. 

Melalui pendengaran dan penglihatan inilah, film memberikan 

pengalaman-pengalaman baru kepada para penonton. 

Pengalaman itu menyampaikan berbagai nuansa perasaan dan 

pemikiran kepada penonton. Selanjutnya, film sebagai media 

komunikasi dapat berfungsi pula sebagai media dakwah, yaitu 

media untuk mengajak kepada kebenaran dan kembali 

menginjakkan kaki di jalan Allah. Film juga tidak terkesan 

menggurui. Film mempunyai kelebihan bermain pada sisi 

                                                           
26

 Wahidin Saputra, Pengantar ilmu dakwah (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

hlm. 243.  
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emosional, ia mempunyai pengaruh yang lebih tajam untuk 

memainkan emosi pemirsa. Berbeda dengan buku yang 

memerlukan daya fikir aktif, penonton film cukup bersikap 

pasif. Hal ini dikarenakan film adalah sajian siap untuk 

dinikmati.
27

 

 

5. Tinjauan tentang film   

Film merupakan media komunikasi massa. Film menurut 

Fiske merupakan gamabaran hidup juga sering di sebut Movie. 

Film memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjangkau 

banyak segmen sosial, karena film memiliki potensi untuk 

mempengaruhi khalayak luar.
28

 Dalam penggunaannya sebagai 

media komunikasi massa, film adalah alat penyampaian berbagai 

jenis pesan dalam peradaban modern. Dalam penggunaan lain, 

film menjadi medium apresiasi artistik, yaitu menjadi alat bagi 

seniman-seniman film untuk mengutarakan gagasan dan ide 

melalui wawasan keindahan yang terjalin secara unik dalam 

perangkat teknologi film yang dari waktu semakin canggih.   

Film yang merupakan bagian dari bentuk komunikasi 

massa mempunyai kekuatan yang sama dengan televisi dalam 

menyampaikan pesan, karena film dan televisi sama-sama 

menggunakan media audio visual dimana pesan yang ingin 

disampaikan dialirkan melalui suara dan gambar, sehingga 

komunikan cenderung lebih mudah dalam menangkap pesan. 

Industri film tidak ada habisnya. Sebagai media massa, film 

                                                           
27

 Aep Kusnawa, Komunikasi Penyiaran....,hal 96 
28

 John Fiske, Television Culture, (London: Routledge, 1987), hlm.33.  
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digunakan sebagai media yang merefleksikan realitas, atau 

bahkan membentuk realitas. Cerita yang ditayangkan lewat film 

dapat berbentuk fiksi atau non fiksi. Lewat film, informasi dapat 

dikonsumsi dengan lebih mendalam karena film adalah media 

audio visual. Media ini digemari banyak orang karena dapat 

dijadikan sebagai hiburan dan penyalur hobi.   

Informasi yang disajikan dalam sebuah film memberikan 

pengetahuan baru bagi masyarakat. Banyak aspek yang dapat 

disajikan dalam sebuah film, misalnya: alur cerita, karakter 

tokoh atau pemain, gaya Bahasa, kostum, ilustrasi musik, dan 

setting. Apapun jenis atau temanya, film selalu meninggalkan 

pesan moral kepada masyarakat yang dapat diserap dengan 

mudah karena menyajikan pesan tersebut  secara nyata.   

Ditinjau dari jenisnya film terdiri dari film cerita, film 

dokumenter, film animasi, dan film berita.
29

 Kemunculan televisi 

melahirkan film dalam bentuk lain yakni film berseri (film seri), 

film bersambung (telenovela dan sinetron), dan sebagianya. 

Sedangkan ditinjau dari isinya film dibagi menjadi empat yaitu, 

film action, film drama, film komedi, dan film propaganda.
30

 

Fungsi-fungsi film yang lainnya, film juga berfungsi sebagai 

sarana informasi. Film sebagai sarana transformasi budaya, film 

sebagai sarana hiburan, film sebagai sarana dakwah, film sebagai 

                                                           
29

 Elvinaro, Ardianto dan Lukiyati Komala Erdiyana, Komunikasi Massa Suatu 

Pengantar, (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2004)hlm. 138.    
30

 Heru Effendy, Mari Membuat Film, (Jakarta: Pustaka Konfind, 2002), hlm 24-31.  
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sarana Pendidikan, dan film sebagaia sarana kebutuhan 

komersialisasi.
31

  

Alasan khusus mengapa seseorang lebih suka menonton 

film dari pada membaca buku, karena di dalam film terdapat 

unsur usaha manusia untuk mencari hiburan dan meluangkan 

waktu karena film bersifat hidup dan memikat. Alasan utama 

seseorang menonton film yaitu untuk memberi niai-nilai yang 

memperkaya batin. Setelah seseorang menyaksikan film, maka 

seseorang tersebut akan memanfaatkan dan mengembangkan 

suatu realitas rekaan sebagai bandingan terhadap realitas 

kehidupan nyata yang harus dihadapi. Jadi film dapat  dipakai 

penonton untuk melihat hal-hal di dunia ini dengan pemahaman 

baru.
32

  

Film yang mengangkat cerita tentang perempuan adalah 

film yang menggunakan tokoh utama perempuan, dibuat dengan 

sudut pandangan perempuan serta diperuntukkan untuk 

perempuan tanpa adanya larangan  

tentang seksualitas perempuan.
33

 Film sebagai media 

komunikasi, dapat membuat citra yang tidak diskriminatif dan 

memojokkan identitas mental dan tubuh perempuan, atau 

membakukan pesan sosial perempuan. Film dapat membangun 

citra bahwa perempuan pun memiliki kemampuan yang sama 

                                                           
31

 Sutirman Eka Ardana, Modul Mata Kuliah Sinematografi, (Fakultas Dakwah: 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 34  
32

 Marselli Sumarno, Dasar-dasar Apresiasi Film, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 

22   
33 Menurut Mc Robbie, Film perempuan diapresiasikan dari sudut pandang 

perempuan untuk perempuan tidak adanya larangan tentang seksualitas perempuan. Karakter 

tokoh dan adegan dalam film adalah bentuk dari arahan sutradara. Sutradara memiliki sudut 

pandang masingmasing dalam pembuatan film. Sutradara mengangkat nilai-nilai social, 1 
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seperti laki-laki bila diberi kesempatan. Karena, citra-citra baru 

mengenai perempuan harus ditampilkan, sehingga akhirnya 

menjadi familiar. Peran film sebagai media komunikasi dalam 

mengubah posisi sub-ordinasi perempuan dan mengubah citra 

perempuan yang selama ini diyakini masyarakat.  

Dalam suatu karya film, begitu banyak hal yang dapat 

diteliti, entah itu dialog, aspek pesan yang dimuat, maupun 

tanda-tanda atau simbol-simbol dalam suatu film. Penggunaan 

tanda atau symbol atau yang bisa disebut dengan Bahasa non-

verbal banyak ditemui dalam suatu film. Film pada awalnya 

mucul dengan warna hitam putih, dan tanpa suara atau yang 

biasa disebut denga film bisu. Dengan menonton dari film 

tersebut, penonton hanya bisa menebak nebak bagaimana laur 

cerita dari film tersebut. Boleh dibilang film pada awalnya hanya 

mengandalkan komunikasi nonverbal dengan memperhatikan 

gerakan tubuh dari karakter-karakter dalam film bisu tersebut. 

Perubahan demi perubahan pun dapat kita temui seiring dengan 

perkembangan teknologi. Film yang pada awalnya hanya berupa 

gambar hitam putih, bisu dan sangat cepat. Kemudian 

berkembang hingga sesuai dengan system indra penglihatan, 

berwarna dan dengan segala mecam efek-efek yang membuat 

film dapat terlihat lebih nyata.  

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian   

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

kualitatif-deskriptif, yaitu dengan melakukan pengamatan 
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terhadap objek penelitian. Data akan disajikan dalam bentuk 

table dan frame-scene yang terdapat dalam film “Padmavat”. 

Tujuan dari penelitian kualitatif-deskriptif ini adalah dengan 

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi 

atau fenomena realitas social yang ada di masyarakat yang 

menjadikan objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke 

permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau 

gambaran tentang kondisi, situasi, maupun fenomena tertentu.
34

  

2. Sumber Data   

a. Data Primer  dari penelitian ini berupa audio-visual yakni 

film “Padmavat”.  

b. Data Skunder dalam penelitian ini adalah data yang 

mendukung dari  

literatur-literatur data primer, seperti: buku-buku, skripsi, 

jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan film 

“Padmavat”  

3.  Fokus Penelitian   

Fokus penelitian ini adalah masalah yang ingin diteliti atau 

bisa juga disebut sebagai objek penelitian yaitu suatu problem yang 

harus dipecahkan atau dibatasi melalui penelitian.
35

 Fokus 

penelitian ini adalah Citra Islam dalam film Padmavat. 

  

                                                           
34

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 68  
35

 Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-

Ikhlas, 1983), hlm. 123-124 
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4. Teknik Analisis Data  

a. Analisis Semiotik  

Semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda, studi tentang 

tanda dan segala yang berhubungan dengannya, cara 

berfungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, 

pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka yang 

menggunakannya. Menurut Preminger (2001), ilmu ini 

menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan 

kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik mempelajari 

sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang 

memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti.
36

  

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis 

semiotik dimana metode analisis ini menggunakan tanda 

sebagai kajian utama analisisnya. Secara etimologis, istilah 

semiotik berasal dari kata Yunani semeion yang berarti “tanda”. 

Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar 

konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap 

mewakili sesuatu yang lain.
37

 Hal ini dikemukakan Eco yang 

dikutip oleh Alex Sobur dalam bukunya yang berjudul “ 

Analisis Teks Media”. Menurut Eco, secara terminologis, 

semiotik dapat didefinisakan sebagai ilmu yang mempelajari 

sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, dan seluruh 

kebudayaan sebagai tanda.   

                                                           
36

 Kriyantono Rachmat. Teknik Praktis Rised Komunikasi, (Jakarta: 

Kencana, 2006), hlm. 263 
37

 Alex Sobur, Analisis Teks Media, (Bandung: Rosdakarya, 2015), hlm. 95.  
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Metode analisis semiotik sendiri awalnya dikenalkan 

oleh Saussure kemudian disempurnakan oleh Roland Barthes. 

Barthes merupakan ahli semiotika yang mengembangkan kajian 

dari semiologi Saussure yang berhenti pada penandaan dalam 

tataran denotatif. Dalam konsep Barthes tanda denotatif tidak 

sekedar memiliki makna tambahan, namun juga mengandung 

kedua bagian tanda denotatif  yang melandasi keberadaannya. 

Kemudian Barthes membuat  sebuah model sistematis dalam 

menganalisis makna dari tanda-tanda. Fokus perhatian Barthes 

lebih tertuju kepada gagasan tentang signifikasi dua tahap (two 

orde of signification).
38

  

Signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara 

signifier dan signified di dalam sebuah tanda terhadap realitas 

eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna 

paling nyata dari tanda. Kemudian konotasi, konotasi adalah 

istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan signifikasi 

tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi 

ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca 

serta nilai-nilai dari kebudayaannya. Konotasi mempunyai 

makna yang subjektif atau paling tidak intersubjektif. 

Pemilihan kata-kata kadang merupakan pilihan terhadap 

konotasi, misalnya kata “penyuapan” dengan “memberi uang 

pelican”. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang 

digambarkan tanda terhadap sebuah objek; sedangkan konotasi 

adalah bagaimana menggambarkannya.
39

  

                                                           
38

 Alex Sobur, Analisi Teks Media, (Bandung : Rosdakarya, 2015), hlm. 127.  
39
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Barthes merupakan tokoh semiotika yang mengkaji 

tanda dari segi bahasa. Menurut Barthes Bahasa merupakan 

sebuah system tanda yang asumsi-asumsi dari suatu masyarakat 

tertentu dan dalam waktu tertentu. Oleh karenanya, Barthes 

terkenal dengan mythologies -nya. Ia menekankan ideologi 

dengan mitos, karena hubungan antara penanda konotatif dan 

petanda konotatif terjadi secara termotivasi di antara 

keduanya.
40

    

Menurut Barthes apa yang digambarkan tanda terhadap 

suatu realitas adalah sebuah denotasi, sedangkan bagaimana 

cara tanda menggambarkan suatu makna adalah sebuah 

konotasi sebuah objek. Dengan begitu saat melakukan sebuah 

metode analisis semiotik, akan diketahui dimana letak pengaruh 

tanda, melalui denotasi dan konotasi tanda tersebut dalam suatu 

objek. Selain denotasi dan konotasi, Barthes juga menjelaskan 

bahwa mitos yang juga mempengaruhi makna tanda dalam 

objek untuk mengatahui kode nila-nilai sosial yang dianggap 

alamiah.   

  

                                                           
40

 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2006) 

hlm. 71  



26 
 

 
 

Gambar 1 Peta Tanda Roland Barthes 

1. Signifier  

(penanda)  

2. Signified  

(petanda)  

  

3. Denotative sign (tanda denotatif)  

4. CONNOTATIVE SIGNIFER  

(PENANDA KONOTATIF)  

5. CONNOTATIVE 

SIGNIFIED  

(PETANDA KONOTATIF)  

6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF)  

Sumber: Paul Cobley & Litza Jansz. 1999. Introducing Semiotics.NY: 

Totem Books, hlm.51 

  

   Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) 

terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat 

bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif (4). Dengan 

kata lain, hal tersebut merupakan unsur material hanya jika anda 

mengenal tanda “singa”,  barulah konotasi seperti harga diri, 

kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin.
41

  

 Ada perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam pengertian 

secara umum dengan yang dimengerti Roland Barthes. Dalam 

pengertian umum, denotasi biasanya dimengerti sebagai makna 

harfiah, makna yang “sesungguhnya,” bahkan kadang kala juga 

dirancukan dengan referensi atau acuan. Proses signifikasi yang secara 

tradisional disebut sebagai denotasi ini biasanya mengacu kepada 

penggunaan bahasa dengan arti yang sesuai dengan yang terucap. Akan 

                                                           
41

 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2016), 

hlm. 69  
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tetapi, di dalam semiologi Roland Barthes dan para pengikutnya, 

denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, sementara 

konotasi merupakan kedua. Dalam hal ini denotasi justru lebih 

diasosiasikan dengan ketertutupan makna dan, dengan demikian, 

sensor atau represi politis. Sebagai reaksi yang paling ekstrem 

melawan harfiah dan denotasi yang bersifat operasif ini. Barthes 

mencoba menyingkirkan dan menolaknya. Baginya, yang ada hanyalah 

konotasi semanta-mata. Penolakan ini mungkin terasa berlebihan, 

namun ia tetap berguna sebagai sebuah koreksi atas kepercayaan 

bahwa makan “harian” merupakan sesuatu yang bersifat alamiah.
42

  

 Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi 

ideologi, yang disebut sebagai “mitos”, dan berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai 

dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Di dalam mitos 

juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda, namun 

sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai 

pemaknaan yang telah ada sebelumnya atau, dengan kata lain, mitos 

adalah juga suatu sistem pemaknaan tataran kedua. Di dalam mitos 

pula sebuah petanda dapat memiliki beberapa penanda. Imperealisme 

Inggris, misalnya, ditandai oleh berbagai ragam penanda, seperti teh 

(yang menjadi minuman wajib bangsa Inggris namun di negeri itu tak 

ada satu pun pohon teh yang ditanam), bendera Union Jack yang di 

lengan-lengannya menyebar ke delapan penjuru, bahasa Inggris yang 

kini telah go-internasional, dll. Artinya dari segi jumlah, petanda lebih 

miskin jumlahnya daripada penanda, sehingga dalam praktiknya 

                                                           
42

 Alex Sobur, “Semiotika Komunikasi” ,(Bandung: Remaja Rosdakarya,2016), hlm. 
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terjadilah pemunculan sebuah konsep secara berulang-ulang dalam 

bentuk-bentuk yang berbeda. Mitologi mempelajari bentuk-bentuk 

tersebut karena pengulangan konsep terjadi dalam wujud pelbagai 

bentuk tersebut.
43

  

Dikutip dari Syaiful Halim, mitos adalah tipe wicara. “Mitos 

merupakan sistem komunikasi, bahwa dia adalah sebuah pesan. Mitos 

tidak bisa menjadi objek, konsep, atau ide; mitos adalah cara 

(signification), sebuah bentuk”.
44

 Untuk memahami tentang mitos, 

Barthes mencontohkan tentang “olahraga” gulat di Prancis, 

menurutnya, gulat bukan olahraga, tetapi tontonan. Gulat adalah 

olahraga yang di rekayasa. Namun penonton tidak mempersoalkannya, 

yang penting adalah bagaimana perilaku dan tampilan pegulat 

(penanda) dalam kognisi penonton (pertanda) sesuai dengan keinginan 

penonton; yang menjadi favorit harus menang.   

Barthes menyatakan bahwa mitos merupakan system 

komunikasi juga, karena mitos ini toh merupakan sebuah pesan juga. Ia 

menyatakan mitos sebagai “modus pertanda, sebuah bentuk, sebuah 

“tipe wicara” yang dibawa melalui wacana. Mitos tidaklah dapat 

digambarkan melalui objek pesannya, melainkan melalui cara pesan 

tersebut disampaikan. Apapun dapat menjadi mitos, tergantung dari 

cara di tekstualisasikan. Dalam narasi berita, pembaca dapat memaknai 

mitos ini melalui konotasi yang dimainkan oleh narasi. Pembaca yang 

jeli dapat menemukan adanya asosiasi-asosiasi terhadap „apa‟ dan 

„siapa‟ yang sedang dibicarakan sehingga terjadi pelipat gandaan 

makna. Penanda bahasa konotatif membantu untuk menyodorkan 

                                                           
43
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44

 Syaiful halim, “Postmodifikasi”,(Yogyakarta: Jalasutra, 20013), hlm. 109  
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makna baru yang melampaui makna asalnya atau dari makna 

denotasinya.
45

  

Dalam penelitian ini, ada beberapa tahapan analisis yang 

dilakukan oleh peneliti meliputi:   

a. Pertama, dengan mengidentifikasi film Padmavat yang diamati 

melalui  VCD  

b. Mengamati dan memahami dialog dan Bahasa yang ada pada 

film Padmavat  

c. Mengindetifikasi citra islam yang ditampilkan dalam film 

tersebut menggunakan pemaknaan dengan tahap semiotik 

Roland Barthes melalui identifikasi per-scene yang mewakili.   

d. Setelah itu diintegrasikan dengan teori-teori yang telah 

ditentukan.   

e. Kemudian ditarik kesimpulan dominasi bagaimana citra isalam 

ditampilkan dalam film Padmavat tersebut.   

  

H.  Sistematika Pembahasan   

Penelitian yang disusun dengan menggunakan sistematika 

pembahasan bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap 

poin-poin penting mengenai  

topik yang dikaji.   

                                                           
45

 Arthur Asa Berger, Tanda-tanda dalam Budaya Kontemporer,…hlm.56   
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Secara keseluruhan penelitian ini terdiri atas empat bab, BAB I 

merupakan pendahuluan dari penelitian yang isinya terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab 

ini penting untuk melihat secara singkat tahap-tahap pembahasan pada 

bab-bab selanjutnya.   

BAB II, dalam bab ini peneliti menerangkan deskripsi tentang 

objek penelitian meliputi deskripsi dan sinopsis film “Padmavat”, 

sinopsis film serta profil dan karakter para pemain film “Padmavat”.  

BAB III, berisi mengenai uraian hasil analisis penelitian 

tentang film “Padmavat” dalam menggambarkan citra Islam dengan 

menggunakan analisis semiotic Roland Barthes.   

BAB IV, berisi tentang penutup, peneliti akan menjelaskan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menyertakan 

saran-saran dan alasan.   
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BAB IV 

KESIMPULAN   

 

A. Kesimpulan  

Film Padmavat merupakan film yang di produksi oleh Sanjay 

Leela Banshali dan rilis pada tanggal 25 Januari 2018. Setelah 

melakukan penelitian berdasarkan Analisis Roland Barthes, penulis 

dapat mengambil kesimpulan bahwa citra Islam yang di tampilkan di 

dalam film ini dapat merusak pandangan umat non Islam bahkan umat 

Islam itu sendiri. Film ini memuat cerita bahwa Islam lah yang 

menyebabkan peperangan dan mengakibatkan Dewi Rani Padmini 

harus terjun ke dalam api untuk melindungi kehormatannya sebagai 

wanita.  

Scene yang dipilih penulis mewakili masing-masing kategori 

yang telah ditetapkan penulis dalam citra positif dan citra negatif. 

Penelitian ini adalah gambaran bagaimana sesungguhnya citra 

diterapkan, terutama citra yang sesuai dengan islam. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa setiap scene yang mewakili tidak lepas dari 

prinsip moral dan etika yang di ajarkan setiap agama, bukan hanya 

Islam, agama Hindu juga menjunjung tinggi etika dan toleransi. Pada 

hakikatnya setiap agama mengajarkan kebaikan, tetapi di dalam film 

tersebut kebanyakan menyudutkan Islam dan tidak banyak 

menunjukkan sisi baik yang dimiliki Islam.   

Di dalam Film ini tidak ada sedikitpun menampilkan sisi baik 

dalam Islam, hampir semua adegakan yang ada di dalam film ini 

menampilakn islam sebagai agama yang suka merampas hak orang 
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lain, tidak menghargai wanita, sering melakukan pelecehan, minim 

moralitas dan identik dengan peperanga.  

Berbanding terbalik dengan penggambaran agama Hindu, 

Hindu digambarkan sebagai sebuah agama yang menjunjung tinggi 

moral dan etikanya. Tidak ada sedikitpun penggambaran buruk 

mengenai agama Hindu didalam Film ini, dan berakibat tidak ada 

keseimbangan yang dimuat dalam film ini. 

.   

B. Saran – saran   

Setelah menonton dan mengevaluasi film Padmavat karya sutradara 

Sanjay Leela Banshali, maka penelitian dapat memberikan beberapa 

saran :  

1. Sebelum menonton sebuah film, kita harus siap dihadapkan 

dengan stereotype-stereotype yang akan dibuat oleh sutradaranya 

sebagai penggambaran realitas yang diinginkan pada latar film 

tersebut. Film bukan semata-mata pemindahan realitas di hadapan kita 

yang begitu saja dipindahkan ke dalam layar, tetapi ada nilai-nilai yang 

dimiliki oleh pembuatnya yang ingin ia masukkan, sehingga realitas itu 

menjadi sebuah representasi saja, sebuah gambaran yang sudah di 

meditasi.  

2. Bagi penulis, film ini sudah memenuhi kriteria yang baik untuk 

sebuah film. Ada unsur hiburan, edukasi, dan juga informasi. Tetapi 

dalam film ini terlalu banyak menyudutkan salah satu pihak dan 

bertolak belakang dengan sejarah yang ada.  



103 
 

 
 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak menekan pada aspek 

penelitian yang sama. Akademisi yang ingin menjadikan film 

Padmavat sebagai objek penelitian hendaknya memilih kategori atau 

hal lain dalam film tersebut untuk diteliti.   

  

C. PENUTUP   

Puji syukur kehadirat Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan 

penelitian ini dengan baik. Peneliti juga mengucapkan banyak 

terimakasih kepada pihak – pihak yang telah ikut serta berpartisipasi 

dalam menyelesaikan skripsi ini, meluangkan waktu tenaga dan 

fikirannya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam dunia 

ilmiah.  

   

  

  

  



104 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA  

Ardianto, Elvinaro, dan Lukiyati Komala Erdiyana, Komunikasi Massa 

Suatu Pengantar, Bandung : Sembiosa Rekatama Media, 2004 et 

al., Dasar-dasar Public Relation, Bandung : Remaja Rosdakarya 

2004.  

  

Ardana, Eka Sutirman, Modul Mata Kuliah Sinematografi, (Fakultas 

Dakwah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta),  

  

Bungin Burhan, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana, 2007.  

 

Budiman Krisd, Membaca  Mitos  Bersama  Roland  Barthes,  Analisis  

Wacana  dengan Pendekatan Semiotik  dalam Analisis  Wacana  

dari  Linguistik  sampai  Deskontruksi,  Yogyakarta: Kanal, 2002 

 

Effendy, Heru, Mari Membuat Film, Jakarta: Pustaka Konfind, 2002.  

  

Effendi, Uchjana Onong, Ilmu Teori dan Filsafat Komunkasi, 

Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.  

  

Fiske, John, Television Culture, London: Routledge, 1987.  

  

Halim, Syaiful, “Postmodifikasi”,(Yogyakarta: Jalasutra, 20013),   

  

 Muhtadin S, Asep dan Sri Handayani, Dakwah Kontemporer: Pola 

Alternatif Dakwah Melalui TV, Bandung : Pusdai Press, 2000.  

  

Rakhmat, Jalaluddin, Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2005.  

  

Rachmat, Kriyantono, Teknik Praktis Rised Komunikasi, Jakarta: 

Kencana, 2006.  

  

Sobur, Alex, Analisi Teks Media, Bandung : Rosdakarya, 2015 

Semiotika Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.  

  



105 
 

 
 

Sumarno, Marselli, Dasar-dasar Apresiasi Film, Jakarta: Gramedia, 

1996.  

 

Syamsul  M. Asep  Romli, Demologi  Islam:  Upaya  Barat  

Membasmi  Kekuatan  Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2000 

 

Trimanah, “Reputasi Dalam Kerangka Kerja Public Relations”, Jurnal 

Ilmiah Komunikasi, No. 1, Vol. 3, (Februari-Juli 2012),   

 

 

Skipsi  

 

Achmad Firdaus Ismail, Film dan Kontruksi Citra Islam (Analisis 

Semiotik dalam Film Bajrani Baijan), skripsi (Yogyakarta: 

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017).  

 

Rendi Iswandiono, Nilai-Nilai Toleransi Dalam Film Jodha Akbar 

Karya Ronnie Screwvala dan Ashutosh Gowariker, Skripsi 

(Yogyakarta: Komunikasi dan Pentiaran Islam, Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016).  

 

Erwin Kartinawati, “Film dan Kontruksi Citra Islam Politik (Analisis 

Wacana Politik Pencitraan dalam Film Jokowi)”, Komunikasi 

Massa Jurnal, vol. 3:2 Juli,2014 (Surakarta: Universitas 

Sebelas Mater, 2014).   

 

Website  

Ahazrina, “Sejarah Perfilman Indonesia dan Perkembangannya.  

https://pakarkomunikasi.com/sejarah-perfilman-indonesia, 

diakses pada tanggal 8 Februari 2019.  
Agns Sia, Hukum Mengambil Hak Orang Lain, 

https://www.kompasiana.com/.2186/5a92221e5e1373170345a6

84/ hukum-mengambil-hak-orang-lain#  di akses pada tanggal 9 

Mei 2019 jam 20:21 

https://pakarkomunikasi.com/sejarah-perfilman-indonesia
https://pakarkomunikasi.com/sejarah-perfilman-indonesia
https://pakarkomunikasi.com/sejarah-perfilman-indonesia
https://pakarkomunikasi.com/sejarah-perfilman-indonesia
https://pakarkomunikasi.com/sejarah-perfilman-indonesia
https://pakarkomunikasi.com/sejarah-perfilman-indonesia
https://www.kompasiana.com/.2186/5a92221e5e1373170345a684/%20hukum-mengambil-hak-orang-lain
https://www.kompasiana.com/.2186/5a92221e5e1373170345a684/%20hukum-mengambil-hak-orang-lain


106 
 

 
 

 

Sudarto, Citra Islam di Media http://islamlib.com/politik/citra-islam-

di-media/ di akses pada tanggal 9 Mei 2019 jam 11:08 

 

Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi  

.htmlhttps://aslibumiayu.net/19288-ancaman-allah-bagi-orang-

yang-mengambil-hak-orang-lain.html di akses pada tanggal 9 

Mei 2019 jam 14:54 

 

Al-Qur‟an, Al-Kahfi:79 

 

 

http://islamlib.com/politik/citra-islam-di-media/
http://islamlib.com/politik/citra-islam-di-media/
https://aslibumiayu.net/19288-ancaman-allah-bagi-orang-yang-mengambil-hak-orang-lain.html
https://aslibumiayu.net/19288-ancaman-allah-bagi-orang-yang-mengambil-hak-orang-lain.html
https://aslibumiayu.net/19288-ancaman-allah-bagi-orang-yang-mengambil-hak-orang-lain.html
https://aslibumiayu.net/19288-ancaman-allah-bagi-orang-yang-mengambil-hak-orang-lain.html


 

 
 

  



 

 
 

 















DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri 

 

Nama    : Yuni Utami 

Tempat/Tgl. Lahir  : Palembang, 13 Juni 1997 

Alamat   : Desa Sungai Sirih, Kec. Singingi, Kab.  

  Kuansing,  Riau 

Nama Ayah   : Yado 

Nama Ibu   : Hermeliana 

No tlp    : 081261737135 

e-mail    : yhuni.utami@gmail.com 

 

B. Riwayat Pendidikan 

Pendidikan Formal 

a. SD  : SDN 015 Sungai Sirih tahun 2009 

b. MTS  : MTS Dar-El Hikmah Pekanbaru tahun 2012 

c. SMA   : SMA N 2 Singingi tahun 2015 

 

C. Prestasi/Penghargaan  :  

1. Juara II Teknologi Penataan Ruang Dinas PU 

 

D. Pengalaman Organisasi  

1. Bendahara HMJ 2017 (Himpunan Mahasiswa Jurusan) 

2. Kordinator Bidang Keagamaan IPRY (Ikatan Pelajar Riau 

Yogyakarta) 

3. Radio Siaran Dakwah  

 

E. Pengalaman Kerja  

1. Bagian Hubungan Pers, Penerbitan, Dokumentasi dan 

Media 

2. Tim Penulisan Materi dan Naskah Pidato Gubernur, Wakil 

Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau 

 

  



F. Keahlian  

1. Editor Naskah  

2. Penulisan Berita (Reportase Media Cetak) 

3. Penulisan Materi dan Naskah  
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