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ABSTRAK 

Saputra, Dani. 2019. Makna Toleransi Beragama (Studi  AnalisisFilm “?” 

(Tanda Tanda) dengan pendekatan Semiotika Ferdinand de Saussure) Skripsi. 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. 

Iswahyudi, M.Ag. 

Kata Kunci: Film, Toleransi beragama, Semiotika Ferdinand de Saussure 

Film dianggap sebagai media komunikasi yang ampuh terhadap masa yang 

menjadi sasarannya karena bersifat audio visual, yaitu gambar dan suara yang 

hidup. Dengan gambar dan suara film mampu bercerita banyak dalam waktu 

singkat. Termasuk film “?” (Tanda Tanya), meskipun kini tidak banyak film yang 

mencoba menggambarkan realita potret kehidupan sosial masyarakat Indonesia. 

Di luar kontroversinya, film ini telah menyuguhkan toleransi beragama dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Sampai sekarang, toleransi beragama masih merupakan satu tema yang 

selalu menarik untuk diteliti dan dikaji secara lebih mendalam. Masa depan 

bangsa ditentukan nasibnya dari hubungan keharmonisan hubungan antar umat 

beragama ini. Dengan adanya toleransi maka akan diharapkan dapat melestarikan 

persatuan dan kesatuan bangsa. Mendukung serta mensukseskan pembangunan 

dan menghilangan kesenjangan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah. 

Adapun pertanyaan pertama, yaitu bagaimana tanda-tanda toleransi keberagamaan 

dimunculkan dalam film “?” (Tanda Tanya). Pertanyaan kedua yaitu bagaimana 

pengungkapan bahasa toleransi dalam film “?” (Tanda Tanya). Dan pertanyaan 

terakhir yaitu apa makna toleransi keberagamaan dalam film “?” (Tanda Tanya). 

Penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi tentang makna 

toleransi keberagamaan dalam film “?” (Tanda Tanya). Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan paradigma analisis untuk mengungkap tanda dan 

bahasa toleransi dalam film tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan analisis dokumen. Sedangkan, teknik analisis data menggunakan 

analisis semiotika Ferdinand de Saussure. Teori Saussure membagi  tanda 

berdasarkan makna paradigmatik dan sintagmatik. 

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan tentang toleransi beragama 

dalam film “?” (Tanda Tanya). Pertama pengungkapan tanda toleransi 

ditampilkan dalam bentuk visual gambar dan adegan. Kedua pengungkapan 

bahasa toleransi  diungkapkan dalam bentuk dialog, doa dan fatwa. Ketiga makna 

toleransi ialah; pertama, tidak boleh memaksakan suatu agama pada orang lain. 

Kedua, tidak memusuhi orang-orang non muslim. Ketiga, hidup rukun dan damai 

dengan sesama manusia. Keempat, saling tolong menolong dengan sesama 

manusia. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Toleransi beragama merupakan satu tema yang selalu menarik untuk 

diteliti dan dikaji secara lebih mendalam. Masa depan bangsa ditentukan 

nasibnya dari hubungan keharmonisan hubungan antar umat beragama. 

Toleransi adalah sama dengan komunikasi dimana para pesertanya 

harus saling memahami dan melakukan komunikasi tersebut. Jika dalam 

toleransi melibatkan dua pihak, komunikasi pun demikian. Walaupun ada 

pemahaman komunikasi intrapersonal atau komunikasi dengan diri sendiri, 

namun pada saat bersamaan person tersebut akan mencari person lain dalam 

dirinya untuk diajak bicara.1 

Dengan adanya toleransi maka akan diharapkan dapat melestarikan 

persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung serta mensukseskan 

pembangunan dan menghilangkan kesenjangan. Hubungan umat antar agama 

didasarkan pada prinsip persaudaraan yang baik, bekerjasama untuk 

menghadapi musuh dan membela golongan yang menderita.2 

Manusia dengan segala keterbatasannya mempunyai masalah yang 

serba kompleks dan penuh dinamika dalam menjalin interaksi sosial. Dalam 

menjaga keharmonisan hubungan antara sesama belum tentu berjalan lancar, 

maka untuk menjaga keharmonisan hubungan ini Tuhan menurunkan agama 

 
1 Richard G. Mayopu, “Jurnalisme Antar Budaya Sebagai Jalan Menuju Toleransi Berbangsa dan 

Bernegara: Jurnal Humanioran Yayasan Bina Darma”, (Januari 2015), 222 
2 Rahman Asril Pohan, Toleransi Inklusif(Yogyakarta: Kaubata, 2014), 20 

1 
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yang mengandung pedoman dasar dalam mengatur hubungan antara sesama 

manusia sendiri. 

Semua  umat manusia dimuka bumi ini sejatinya mendambakan hidup 

rukun dan damai. Suasana hidup yang penuh kedamaian menjadi modal 

utama terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan.Tidak akan ada 

kesejahteraan dan kebahagiaan tanpa kedamaian. Misalnya, manusia perlu 

berdamai dengan alam agar alam ramah terhadap kita. Terjadinya bencana 

alam pada dasarnya akibat tidak tercipta perdamaian antara manusia dengan 

alam. Manusia merusak dan mengeksploitasi alam secara berlebihan 

mengakibatkan kerusakan dan menimbulkan bencana bagi kehidupan berupa 

banjir, gempa, longsor, krisis air bersih, kelaparan, polusi, dan pemanasan 

global. Demikian pula antara sesama umat manusia harus saling berdamai, 

menghargai dan menghormati perbedaan menjadi keniscayaan hidup agar 

tidak terjadi konflik antar umat manusia.3 

Prinsip toleransi antar umat beragama yaitu: (1) tidak boleh ada 

paksaan dalam beragama, baik paksaan itu berupa halus maupun dilakukan 

secara kasar, (2) manusia berhak untuk memilih dan memeluk agama yang 

diyakininya dan beribadah menurut keyakinannya.4 

Sedangkan film menurut Effendy sebagaimana dikutip oleh Alfonus 

Condro adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk 

 
3Lely Nisvilyah, “Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan 

Bangsa: Studi Kasus Umat Islam dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlangu Kabupaten 

Mojokerto”, (Skripsi, Universitas Negeri Surabaya , Surabaya, 2013), 14 
4 Ibid. 
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menyampaikan suatu pesan kepada kelompok orang yang berkumpul disuatu 

tempat tertentu.5 

Pesan film pada komunikasi massa dapat berbentuk apa saja 

tergantung film tersebut. Akan tetapi pada umumnya sebuah film dapat 

mencakup berbagai pesan, baik itu pesan pendidikan, hiburan dan informasi. 

Pesan film adalah menggunakan mekanisme lambang-lambang yang ada pada 

pikiran manusia berupa isi pesan, suara, perkataan, percakapan dan 

sebagainya.6 

Film dianggap sebagai media komunikasi yang ampuh terhadap massa 

yang menjadi sasarannya karena bersifat audio visual, yaitu gambar dan suara 

yang hidup. Dengan gambar dan suara, film mampu bercerita banyak dalam 

waktu singkat.7 

Dalam film “? (Tanda Tanya)” tersebut menarik untuk diteliti karena 

ada narasi besar yang ingin dibangun oleh sutradara, yaitu bagaimana agama 

tidak dijadikan alasan untuk berkonflik danperbedaan agama masih bisa 

menjadikan manusia untuk saling bertegur sapa. 

Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama 

serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam 

menjalankan ibadahnya.8 

Film tersebut mencoba menggambarkan realita potret kehidupan 

sosial masyarakat Indonesia. Tidak banyak film Indonesia yang mengisahkan 

 
5Alfonus Condro Herbayu, “Nili-Nilai Toleransi Beragama dalam Film Dokumenter: Indonesia 

Bukan Negara Islam”, (Skripsi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013), 7 
6 Ibid., 11 
7 Ibid., 13 
8 Pohan, Toleransi Inklusif, 246 
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toleransi beragama secara gamblang. Diluar kontroversinya, sutradara 

Hanung Bramantyo telah menyuguhkan toleransi beragama dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Menurut penelitian dari Setara Institut, kekerasan atas nama agama 

yang besar di Indonesia di mulai Pasca Reformasi. Namun pada tahun 2017 

angka peristiwa pelanggaran kekerasan beragama/berkeyakinan (KBB) 

menurun. Dari angka tersebut, terjadi penurunan peristiwa pelanggaran KBB 

sebanyak 53 peristiwa dan 69 tindakan pada tahun 2017, jika dibandingkan 

dengan 2016. Masih tingginya pelanggaran KBB itu secara umum karena 

belum terbentuk prasyarat yang substansif bagi terbangunnya kondisi 

kebebasan untuk beragama/berkeyakinan yang ideal.9 

Semiotika Ferdinand De Saussure adalah ilmu tentang tanda-tanda, 

sebagai suatu pengantar untuk menuju dunia semiotika yang merupakan 

penjelasan personal tentang semiotika dan teori semiologis, serta penerapan 

teori-teori ini pada media massa, budaya populer, seni, dan budaya pada 

umumnya.10 

Menurut Saussure, akal manusia tidak pernah berhenti pada realitas, 

selalu masuk ke makna tidak berhenti pada fakta. Semiotika penting untuk 

dipahami karena membantu kita untuk tidak mencerna realitas sebagaimana 

penampakannya sebagai sesuatu yang objektif dan bersih dari interpretasi 

manusia. Kita hidup didunia tanda dan kita tidak akan dapat memahaminya 

kecuali dengan cara membongkar realitas tanda tersebut sehingga terungkap 

 
9 http:/www.setara.institute.org/en/category/galleries/indicators, diakses pada 13 Februari 2018 
10 Richard Harland, Superstrukturalis (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), 174 
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apa yang ada dibaliknya karena informasi atau makna sesuatu tidak tampak 

begitu saja dalam realitas.11 

  

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologipermasalahan yang 

disampaikan dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagaimana berikut: 

1. Bagaimana tanda-tanda toleransi keberagamaan dimunculkan dalam film 

“? (Tanda Tanya)”? 

2. Bagaimana pengungkapan bahasa toleransi dalam film “? (Tanda Tanya)”? 

3. Apa makna toleransi keberagamaan dalam film “? (Tanda Tanya)”? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan 

penelitian ini untuk: 

1. Mengetahui tanda-tanda toleransi keberagamaan dalam film “? (Tanda 

Tanya)”. 

2. Mengetahui pengungkapan bahasa toleransi dalam film “? (Tanda 

Tanya)”. 

3. Mengetahui makna toleransi keberagamaan dalam film “? (Tanda 

Tanya)”. 

 
11 Ibid. 
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D. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta sebagai 

tambahan referensi bahan pustaka, khususnya penelitian tentang film 

toleransi beragama dan juga semiotika. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi 

jawaban untuk menyikapi krisis toleransi khususnya toleransi beragama 

dan secara umum toleransi dalam kehidupan sebagai warga negara 

Indonesia. 

 

E. Telaah Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis, sudah banyak buku-buku ataupun 

karya tulis yang membahas tentang nilai-nilai toleransi beragama dengan 

menggunakan analisis semiotika. Akan tetapi yang membahas secara 

khusus tentang film “? (Tanda Tanya)” menggunakan semiotika Ferdinand 

De Saussure belum ditemukan, namun penulis menemukan beberapa 

penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini, diantaranya: 

Pertama, skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Toleransi Beragama 

Dalam Film Dokumenter (Studi Deskriptif Kualitatif Atas Film 
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IndonesiaBukan Negara Islam dengan Pendekatan Semiotika Charles 

Sanders Pierce), skripsi Alfonus Condro Herbayu dari Universitas Atma 

Jaya Yogyakarta tahun 2013.  

Hasil dari skripsi ini adalah bagaimana nilai-nilai toleransi 

beragama direpresentasikan dalam film dokumenter Indonesia Bukan 

Negara Islam. Analisis yang digunakan lebih difokuskan pada frame yang 

diinterpretasikan dan mengandung makna yang terkait dengan konsep dan 

nilai-nilai toleransi beragama. Kumpulan data primer berupa frame-frame 

tersebut kemudian dianalisis dengan dasar semiotika Charles Sanders 

Pierce.12 

Kedua, skripsi dengan judul “Toleransi Antar Umat Beragama 

dalam Memperkokoh Kesatuan dan Persatuan Bangsa (Studi Kasus Umat 

Islam dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlangu Kabupaten 

Mojokerto)”, skripsi Lely Nisvilyah Universitas Negeri Surabaya tahun 

2013. 

Penelitian ini membahas bagaimana nilai-nilai dasar terbentuknya 

toleransi antar umat beragama Islam dan Kristen di Dusun Segaran yang 

secara normatif terdapat pada nilai agama dan nilai budaya. Sedangkan 

secara empiris, nilai-nilai yang mendasari terbentuknya toleransi antar 

umat beragama di Dusun Segaran meliputi nilai kemanusiaan, nilai 

 
12Alfonus Condro Herbayu “Nilai-Nilai Toleransi Beragama dalam Film Dokumenter (Studi 

Deskriptif Kualitatif Atas Film Indonesia Bukan Negara Islam dengan pendekatan Semiotika 

Charles Sanders Pierce)”, skripsi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2013 
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nasionalisme, nilai historis, nilai keteladanan tokoh masyarakat dan nilai 

kesabaran.13 

Penelitian yang pertama lebih menekankan pada pendekatan 

deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian kedua lebih menekankan pada 

lapangan dimana peneliti terlibat langsung dengan objek yang dikaji. 

 

F. Kajian Teori 

1. Semiotika 

Latar belakang SemiotikaFerdinand De Saussure ialah karena 

para ahli bahasa berusaha untuk merekonstruksi bahasa-bahasa yang 

sudah mati dengan dasar kemiripan-kemiripan yang ada dengan 

bahasa-bahasa yang masih ada. Sepanjang abad ke-19 para ahli bahasa 

bekerja dengan perspektif historis/diakronik, sementara Saussure tidak 

puas dengan ini. Dia mengatakan bahwa perbandingan semacam itu 

hanya menjawab dari mana satu bahasa berasal dan tidak menjawab 

apa itu bahasa. Baginya yang terpenting adalah memahami sistem 

bahasa hari ini dan kata itu dipakai untuk apa.14 

Empat besar konsep dari teori semiotika Ferdinand De 

Saussure adalah: 

a.  Penanda (Signifier) dan Tinanda (Signified) 

 
13Lely Nisvilyah “Toleransi Antar Umat Beragama dalam Memperkokoh Kesatuan dan Persatuan 

Bangsa (Studi Kasus Umat Islam dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlangu Kabupaten 

Mojokerto)”, skripsi Universitas Negeri Surabaya Tahun 2013. 

14 Richard Hraland, Superstrukturalisme (Yogyakarta: Jalasutra, 20016), 174 
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Signifier dan Signified bagi Saussure adalah komponen 

pembentuk tanda yang tidak bisa dipisahkan peranannya satu sama 

lain. Signifier merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita 

seperti citra bunyi, gambaran visual, dan lain sebagainya. 

Sedangkan signified merupakan makna atau kesan yang ada dalam 

pikiran kita terhadap apa yang tertangkap.15 

Signifieradalah aspek mental dari bahasa sedangkan 

Signified adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna. 

Jadi signified adalah aspek material dari bahasa: apa yang 

dikatakan atau didengar dan apa yang ditulis atau dibaca. Dalam 

tanda bahasa yang konkret kedua unsur ini tidak bisa dilepaskan 16 

Hubungan signifier dan signified bersifat arbitrer atau 

sewenang-wenang karena setiap tanda memiliki referensi terhadap 

obyek tanpa diketahui alasan latar belakangnya. Misalnya, kita 

tidak tahu mengapa batu disebut batu, bukan air. Atau mangga 

yang berbentuk lonjong dan bulat dinamai mangga bukan pisang.17 

Kita tidak mempunyai alasan yang jelas dan pasti mengapa seekor 

binatang berkaki empat yang dapat berlari kencang atau citra 

binatang itu dalam pikiran kita (yang disebut konsep) kita sebut 

 
15https://pakarkomunikasi.com/teori-semiologi-ferdinand-de-saussure, diakses pada 19 Februari 

2018 
16 Ibid. 
17 Muhammad Al-Fayyadl, Derida (Yogyakarta: Lkis, 2005), 36 

https://pakarkomunikasi.com/teori-semiologi-ferdinand-de-saussure
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dengan istilah kuda, padahal orang Jawa menyebutnya jaran dan 

orang Inggris menyebutnya horse. 18 

b. Bahasa (Langue) dan Tuturan (Parole) 

Langue adalah sistem bahasa dan sistem abstrak yang 

digunakan secara kolektif seolah disepakati bersama oleh semua 

pengguna bahasa, serta menjadi panduan dalam praktek berbahasa 

dalam suatu masyarakat. Sedangkan parole adalah praktek 

berbahasa dalam bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada 

satu waktu atau saat tertentu. 

Saussure menjelaskan bahwa langue bisa dikatakan sebagai 

fakta sosial dan menjadi acuan masyarakat dalam berbahasa, dan 

juga berperan sebagai sistem yang menetapkan hubungan antara 

signified dan signifier. Langue yang diterapkan dan direalisasikan 

oleh individu dalam masyarakat sebagai wujud ucapan bahasa ini 

kemudian disebut sebagai parole. Parole satu individu dengan 

individu lainnya bisa saja berbeda-beda karena realisasi dan 

penerapannya bisa beragam satu sama lain.19 

c. Diakronikdan Sinkronik 

Menurut Saussure, linguistik harus memperhatikan 

sinkronik sebelum menghiraukan diakronik. Diakronikadalah 

peninjauan historis sedangkan sinkronik menunjukkan pandangan 

 
18https://pakarkomunikasi.com/teori-semiologi-ferdinand-de-saussure, diakses pada 19 Februari 

2018 
19Ibid. 

https://pakarkomunikasi.com/teori-semiologi-ferdinand-de-saussure
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yang sama sekali lepas dari perspektif historisatau sinkronik adalah 

peninjauan ahistoris.20 

Bahasa dapat dipahami menurut dua sudat pandang, yaitu 

diakronik dan sinkronik. Kita dapat menyelidiki suatu bahasa 

sebagai sistem yang berfungsi pada saat tertentu (dan dengan 

demikian tidak memperhatikan bagaimana bahasa itu telah 

berkembang sampai keadaan saat itu) dan kita tidak dapat 

menyoroti perkembangan suatu bahasa sepanjang waktu.21 

Linguistik tidak saja mengesampingkan semua unsur 

ekstra-lingual, linguistik melepaskan juga objek studinya dari 

dimensi waktu. Dengan itu telah dibuka jalan untuk studi yang 

kemudian disebut struktural. Itu tidak berarti Saussure menolak 

penyelidikan diakronis tentang bahasa. Ia berpendapat bahwa 

penyelidikan sinkronis harus mendahului penyelidikan diakronis.22 

d. Sintagmatik dan Paradigmatik 

Saussure menguraikan lebih lanjut bahwa  

diferensiasisinkronik-diakronik juga muncul dalam hubungan yang 

diberikan oleh bahasa pada setiap kata-kata di dalamnya, yakni 

hubungan associative atau bisa dikenal dengan istilah paradigmatik 

dan sintagmatik. Hubungan-hubungan ini terdapat pada kata-kata 

sebagai rangkaian bunyi-bunyi maupun sebagai konsep. Hubungan 

sintagmatik sebuah kata adalah hubungan yang dimiliki dengan 

 
20 Ibid. 
21 Harland, Superstrukturalisme, 185 
22 Ibid., 186 



18 
 

 

kata-kata yang dapat berada di depannya atau dibelakangnya dalam 

sebuah kalimat. Seperti yang terdapat di antara kata “makan” 

dengan kata “saya” dan “pisang”. Kalimat ini dapat membentuk 

kalimat “saya makan pisang”. 

Hubungan sintagmatik ini juga pada hubungan antara dua 

kata, dimana kata yang pertama dapat muncul sebagai subjek kata 

yang kedua, seperti misalnya antara kata-kata “dia” dan “makan” 

atau “Sungai” dan “mengalir”, sehingga dapat berbentuk rangkaian 

kata yang bermakna “dia makan” dan “sungai mengalir”. 

Hubungan semacam ini tidak ada di antara kata “makan” dan 

“mengalir”, sehingga kalau kita rangkai menjadi “makan 

mengalir”, maka kata-kata ini tidak memiliki makna apa-apa atau 

tidak mengetahui maknanya. Demikian juga halnya jika kita buat 

kalimat “dia sungai”. Kalimat ini juga tidak bermakna, karena tidak 

terdapat relasi sintagmatik atau kata “dia” dan kata “sungai”, 

kecuali mungkin dalam arti metaforis.23 

2. Toleransi beragama 

Bagi pelaku sosial, agama merupakan respon terhadap dilema 

eksistensial kehidupan manusia, khususnya sakit dan kematian. 

Respon ini sendiri distruktur dan dikendalikan oleh kebudayaan-

 
23 Ibid., 186-187 



19 
 

 

kebudayaan yang memiliki dampak sosial dalam mengikat individu-

individu ke dalam suatu bentuk kolektifitas sosial.24 

Beberapa definisi agama yang ditawarkan sosiologi 

kontemporer ialah: Agama adalah jawaban-jawaban menyeluruh 

terhadap pertanyaan-pertanyaan inti eksistensial yang selalu dihadapi 

umat manusia. Atau agama adalah daya upaya manusia yang dengan-

Nya lah yang sakral dibentuk. Atau dengan kata lain, agama adalah 

kombinasi hal-hal sakral. Yang sakral disini diartikan sebagai sebuah 

kualitas kekuatan yang misterius dan menggetarkan, yang bukan –

manusia namun berhubungan dengannya, yang dia yakini ada dan 

terdapat dalam subjek-subjek tertentu.25 

Agama sejatinya sudah memberikan kedudukan yang lebih 

mulia kepada manusia kalau dibandingkan dengan makhluk hidup 

lainnya. Oleh karena itu kehidupan beragama seyogianya berdaya guna 

untuk membangun masyarakat yang lebih humanis daripada manusia 

yang tidak menganut suatu agama.26 

Sedangkan bentuk toleransi yang ditegakkan yaitu: (1) 

toleransi agama dan (2) toleransi sosial. Toleransi agama adalah yang 

menyangkut keyakinan dan berhubungan dengan akidah yaitu sikap 

lapang dada untuk memberi kesempatan pemeluk agama selain Islam 

beribadah menurut ketentuan agama yang diyakininya. Sedangkan 

 
24 Bryan S. Turner, Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 

473-474 
25 Ibid., 475 
26 Rahmad Asril Pohan, Toleransi Inklusif(Yogyakarta: Kaubata, 2014), 20 
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toleransi sosial berorientasi terhadap toleransi kemasyarakatan. Dalam 

masyarakat beragama, perbedaan agama dianjurkan untuk menegakkan 

dan melakukan kerjasama dengan orang-orang yang berlainan agama 

dalam batas-batas yang telah ditentukan.27 

Ada dua tipe toleransi beragama: Pertama, toleransi beragama 

pasif, yakni sikap yang menerima perbedaan sebagai suatu yang 

bersifat faktual. Kedua, toleransi beragama aktif, yaitu toleransi yang 

melibatkan diri dengan yang lain di tengah perbedaan dan keragaman. 

Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakikat toleransi 

adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai 

diantara keragaman. Praktek toleransi di sebuah negara sering 

mengalami pasang surut. Pasang surut ini dipicu oleh pemaknaan 

distingtif yang bertumpu pada relasi “mereka” dan “kita”.28 

Sementara itu,menurut Team Capacity Building SATU 

NAMA, relasi yang tercipta dari proses penyelesaian konflik di 

Indonesia belum menunjukan relasi yang adil dan damai, pengabaian 

faktor budaya juga berpengaruh kepada ketidaktuntasan penyelesaian 

konflik di Indonesia. Pemimpin transformasi sosial di Indonesia perlu 

memiliki pengelolaan konflik. Kompetensi pengelola konflik 

mencakup: peace keeping, peace making, dan peace transformation.29 

 

 
27 Lely Nisvilyah, Toleransi Antar Umat Beragama, 14 
28 Ibid., 22 
29 Team Capacity Building SATUNAMA, Panduan Fasilitasi CEFIL Basic level (Sleman: INSIST 

Press, 2010), 119 
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3. Film 

Pada undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman 

pada bab 1 mengenai ketentuan umum ayat 1 menyebutkan, yang 

dimaksud film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata 

sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah 

sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukan.30 

Film merupakan salah satu media komunikasi massa. 

Dikatakan sebagai media komunikasi massa karena merupakan bentuk 

komunikasi yang menggunakan saluran (media) dalam 

menghubungkan komunikator dan komunikasi secara masal, dalam arti 

berjumlah banyak, tersebar dimana-mana, khalayak heterogen dan 

anonim, dan menimbulkan efek tertentu. Film dan televisi memiliki 

kemiripan. Terutama sifatnya yang audio visual, tetapi dalam proses 

produksinya sedikit lebih berbeda.31 

Seseorang memiliki alasan khusus dalam menyukai film, 

karena ada unsurdalam usaha manusia untuk mencari hiburan dan 

meluangkan waktu, sebab film tampak hidup dan memikat. Menonton 

film dapat dijadikan bagian dari acara-acara kencan antara pria dan 

wanita. Hal ini merupakan sasaran pertama dari pembuatan film untuk 

dapat menghasilkan produksi film yang dikemas dalam cerita-cerita 

yang menarik, dan memasukkan nilai-nilai yang dapat memperkaya 

batin untuk disuguhkan kepada masyarakat sebagai cerminan kepada 

 
30https://kejaksaan.go.id/updoc/produkhkm/UU%2033%20Tahun%202009/pdf,diakses 

padatanggal 15 Februari 2018 
31 Ibid. 

https://kejaksaan.go.id/updoc/produkhkm/UU%2033%20Tahun%202009/pdf
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hal-hal di dunia dengan pemahaman baru. Karena itu film dianggap 

sebagai suatu wadah pengekspresian dan gambaran tentang kehidupan 

sehari-hari.32 

Kehadiran film merupakan respon terhadap “penemuan” 

waktu luang di luar jam kerja dan jawaban terhadap kebutuhan 

menikmati unsur budaya yang sebelumnya telah dinikmati oleh orang-

orang yang berbeda di “atas” mereka. Dengan demikian jika ditinjau 

dari segi perkembangan fenomenalnya, akan terbukti bahwa peran 

yang dimainkan oleh film dalam memenuhi kebutuhan tersembunyi 

memang sangat besar.33 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah metodologi penelitian berdasarkan pada 

filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

yang alamiah, dimana peneliti sebagai kunci utama metode. 

Memahami penelitian kualitatif tidak bisa lepas dari 

memahami dan mengenal tahap-tahap penelitian kualitatif itu sendiri. 

Tahap-tahap penelitian kualitatif salah satu ciri pokoknya adalah 

 
32https://www.google.co.od/search?client=ucwebb&channel=sb&q=jurnal+tentang+film+pdf&oq=

jurnal+tentang+film&aqs=mobile-gws-lite1.015, diakses pada tanggal 14 februari 2018 
33 Ibid. 

https://www.google.co.od/search?client=ucwebb&channel=sb&q=jurnal+tentang+film+pdf&oq=jurnal+tentang+film&aqs=mobile-gws-lite1.015
https://www.google.co.od/search?client=ucwebb&channel=sb&q=jurnal+tentang+film+pdf&oq=jurnal+tentang+film&aqs=mobile-gws-lite1.015
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peneliti sebagai alat penelitian. Khususnya analisis data dari ciri 

khasnya sudah dimulai sejak awal pengumpulan data.34 

2. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen.35 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data primer ini adalah 

film “? (Tanda Tanya)” yang diperoleh atau didownload dari situs 

youtube. 

b. Data sekunder 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, jurnal, 

skripsi dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karenatujuan awal penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

 
34 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), 15 
35 Ibid., 308 
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peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang 

ditetapkan.36 

Macam-macam pengumpulan data secara umum terdapat 

empat macam, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

gabungan/triangulasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi. 

a. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk 

mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam 

lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu. Dalam 

penelitian ini menggunakan penelitian non partisipatif (pasif) yakni 

dalam melakukan pengamatan peneliti tidak terlibat secara aktif. 

Artinya peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjek 

penelitian dan tidak berinteraksi dengan mereka secara langsung. 

Peneliti hanya mengamati interaksi sosial yang mereka ciptakan, 

baik dengan sesama subjek penelitian maupun dengan pihak luar.37 

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yang berupa informasi merupakan 

catatan penting baik dari perorangan maupun organisasi atau 

lembaga.38 

Teknik pengumpulan data sekunder mengenai objek 

penelitian yang didapatkan dari sumber tertulis, seperti arsip, 

 
36 Ibid. 
37 Djunaidi Ghony, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165 
38 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: UMM Press, 2004), 72 
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dokumen resmi, buku, tulisan-tulisan pada situs internet, yang 

dapat mendukung analisa penelitian tentang simbol-simbol dan 

pesan-pesan yang terdapat dalam film “? (Tanda Tanya)”. 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, lapangan, dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisir data, yang menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.39 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis semiotika model Ferdinand De Saussure. Bagi Saussure ciri 

utama tanda bahasa adalah tidak dapat dicari pada wicara, tetapi dalam 

hubungannya dengan unsur-unsur luar bahasa, melalui sejenis 

konvensi sosial.40 

Semiologi/semiotik adalah ilmu tentang tanda. Berasal dari 

bahasa Yunani ‘semion’ yang berarti tanda. Semiotika dikembangkan 

dalam kajian-kajian filsafat, mistisme, seni, sastra, antropologi, media 

massa, psikoanalisis, biologi, pendidikan, komputer, dan lain 

sebagainya. 

 
39 Sugiono, Metode Penelitan Kualitatif, 334 
40 Harland, Superstrukturalisme, 182 
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Jika ditinjau dari segi linguistik yang merupakan dasar dari 

konsep semiologi Saussure, perumpamaannya bisa dianalogikan 

dengan kata dan benda “pintu”. Pintu secara siginified merupakan 

komponen dari kumpulan p-i-n-t-u, sedangkan secara Signifierdapat 

dipahami sebagai suatu ruang yang menghubungkan suatu ruang 

dengan ruang lain. Kombinasi dari signifeid dan signifier ini yang 

kemudian membentuk tanda atas “pintu”, bukan sekedar benda mati 

yang digunakan oleh manusia. 

Karena itu Saussure mengolah pandangan nominalis atau 

populer yang menganggap setiap kata harus merujuk pada realitas di 

luar kata-kata dengan sejumlah alasan: (a) pandangan tersebut 

menganggap bahwa ada ide-ide sebelum kata-kata, padahal (b) 

pandangan tersebut tidak mengatakan kepada kita apakah suatu nama 

pada dasarnya bersifat vokal atau psikologis. Selain itu (c) pandangan 

tersebut juga menganggap bahwa hubungan antara sesuatu nama 

dengan susatu benda adalah sederhana, atau tidak problematis. 41 

Dengan demikian, telah dimungkinkan untuk menjadikan ilmu 

bahasa sebagai ilmu yang otonom, di mana fenomena bahasa dapat 

dianalisis dan dijelaskan tanpa mendasarkan diri atas apa pun yang 

letaknya di luar bahasa. Dengan kata lain, kita bisa melakukan analisis 

bahasa hanya dengan mengurai struktur-struktur internal dalam bahasa 

secara objektif. 

 
41 Ibid. 
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H. Sitematika pembahasan 

Dalam pembahasan ini, sistematika pembahasannya dibagi dalam 5 

Bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama 

lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan penjelasan yang bersifat umum, 

seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

dan lain-lain. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang pengertian toleransi, 

konsep toleransi beragama, prinsip-prinsip toleransi 

beragama, pengertian film, jenis-jenis film, struktur 

film dan analisis Semiotika menggunakan model 

Ferdinand de Saussure 

BAB III : PAPARAN DATA 

Bab ini berisi tentang uraian objek penelitian, seperti 

sinopsis film “?” (Tanda Tanya), produksi film “?” 

(Tanda Tanya), pemeran film “?” (Tanda Tanya), 

penghargaan dan nominasi film “?” (Tanda Tanya) dan 

temuan data tentang toleransi.  
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BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan isi pokok skripsi, bab ini berisi 

tentang analisis tanda toleransi pada film “?” (Tanda 

Tanya), analisis pengungkapan bahasa pada film “?” 

(Tanda Tanya), dan analisis makna toleransi pada film 

“?” (Tanda Tanya) 

BAB V : PENUTUP  

Bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini. Bab 

ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dalam 

pokok permasalahan dan saran-saran. 
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BAB II 

MAKNA TOLERANSI BERAGAMA DAN SEMIOLOGI FERDINAND DE 

SAUSSURE 

A. Konsep Toleransi 

1. Pengertian Toleransi 

Dalam percakapan sehari-hari seperti tidak ada perbedaan antara 

kerukunan dengan toleransi.Sebenarnya antara kedua kata ini terdapat 

perbedaan, namun saling memerlukan.Kerukunan mempersatukan unsur-

unsur yang berbeda, sedangkan toleransi merupakan sikap atau refleksi 

dari kerukunan. Tanpa kerukunan, toleransi tidak pernah ada, sedangkan 

toleransi tidak akan pernah tercermin jika kerukunan belum berwujud.1 

Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu: ‘tolerance’ 

berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang 

lain tanpa memerlukan persetujuan.2Bahasa Arab menerjemahkannya 

dengan ‘tasamuh’yang berarti saling mengizinkan, saling memudahkan.3 

Dengan adanya toleransi maka akan diharapkan dapat melestarikan 

persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung serta menyukseskan 

pembangunan dan menghilangkan kesenjangan. Hubungan antar umat 

beragama didasarkan pada prinsip yang baik, bekerjasama untuk 

menghadapi musuh dan membela golongan yang lemah.4 

 
1 Said Aqil Husein Al Munawar, Fiqih Hubungan Antar Agama (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 12 
2 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Aksara Baru, 1980), 83 
3 Munawar, Fiqih Hubungan Antar Agama. 12 
4 Rahman Asril Pohan, Toleransi Inklusif (Yogyakarta: Kaubata, 2014), 20 

29 
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Toleransi adalah istilah yang sangat akrab di telinga masyarakat 

Indonesia. Kata ini bahkan dianggap sudah inheren dalam jiwa bangsa 

Indonesia karena jauh sebelum berdirinya negara ini kata itu sudah 

menjadi kearifan dan cara hidup masyarakat Nusantara. Sebagaimana kita 

tahu Nusantara adalah bangsa yang majemuk yang diperlihatkan dari 

banyaknya agama, suku, dan ras.Kemajemukan ini telah lama hadir 

sebagai realitas empirik yang tak terbantahkan. Indonesia kemudian 

dikenal sebagai bangsa dengan sebutan “mega cultural diversity” karena di 

Indonesia terdapat tidak kurang dari 250 kelompok etnis dengan lebih dari 

500 jenis ragam bahasa yang berbeda.5 

Toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama yang 

didasarkan kepada: setiap agama menjadi tanggungjawab agama itu 

sendiri dan mempunyai bentuk ibadat (ritual) dengan sistem dan cara 

tersendiri yang ditaklifkan (dibebankan) serta menjadi tanggungjawab 

orang yang pemeluknya atas dasar itu,6 maka toleransi dalam pergaulan 

hidup antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah 

keagamaan, melainkan perwujudtan sikap keberagamaan pemeluk suatu 

agama dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama, dalam 

masalah-masalah kemasyarakatan atau kemasalahan umum. 

Dalam mewujudkan kemaslahatan umum, agama telah 

menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh 

pemeluknya, yaitu: hubungan secara vertikal dan hubungan secara 

 
5 The Wahid Institute, Mengelola Toleransi dan Kebebasan Beragama: 3 Isu Penting (Jakarta: 

Wahid Institute, 2012), 1 
6 Munawar, Fiqih Hubungan Antar Agama, 14 
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horizontal. Yang pertama adalah hubungan pribadi dengan Khaliknya yang 

direalisasikan dalam bentuk ibadat sebagaimana yang telah digariskan oleh 

setiap agama. Hubungan ini dilaksanakan secara individual, tetapi lebih 

diutamakan secara kolektif atau berjamaah (shalat dalam islam). Pada 

hubungan pertama ini berlaku toleransi agama yang hanya terbatas dalam 

lingkungan atau intern suatu agama saja.Hubungan kedua adalah 

hubungan antar manusia dengan sesamanya.Pada hubungan ini tidak hanya 

terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku kepada 

orang yang tidak seagama, yaitu dalam bentuk kerjasama dalam masalah-

masalah masyarakat dan kemaslahatan umum.Dalam hal inilah berlaku 

toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama.7 

Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal 

dari penghayatan ajaran agama masing-masing. Bila toleransi dalam 

pergaulan hidup ditinggalkan, berarti kebenaran ajaran agama tidak 

dimanfaatkan sehingga pergaulan dipengaruhi oleh saling curiga dan 

prasangka.8Perwujudtan toleransi dalam pergaulan hidup antar umat 

beragama direalisasikan dengancara: Pertama, setiap penganut agama 

mengakui eksistensi agama-agama lain dan menghormati hak asasi 

penganutnya. Kedua, dalam pergaulan bermasyarakat, setiap golongan 

umat beragama menampakkan sikap saling mengerti, menghormati dan 

menghargai. 

 
7 Ibid., 14 
8 Ibid. 
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Semua umat manusia dimuka bumi sejatinya mendambakan hidup 

rukun dan damai.Suasana hidup yang penuh kedamaian menjadi modal 

utama terciptannya kesejahteraan dan kebahagiaan. Tidak akanada 

kesejahteraan dan kebahagiaan tanpa kedamaian.9 

 

2. Dasar-Dasar Toleransi 

Kerukunan antar umat beragama pada mulanya atas prakasa dan 

program pemerintah, namun tidak berada dibawah dan pengaruh 

pemerintah.Esensi kerukunan bukan pemerintah, tetapi umat beragama itu 

sendiri.Bila terjadi perselisihan, intern suatu agama maupun antar umat 

beragama, diselesaikan umat beragama itu sendiri. 

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah 

damai dan kedamaian.Dengan pengertian ini jelas bahwa kata kerukunan 

hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan.10 

a. Dasar Agama 

Manusia pertama diciptakan Allah adalah Nabi Adam As. Sebagai 

abu basyar dengan Siti Hawa sebagai ummu al-basyar.Kemudian 

keturunan Nabi Adam itu sebagai umat yang satu (ummatul 

wahidah).(Q.S. al-Baqarah / 2:212).Substansi ayat ini mengajarkan agar 

hidup dan berada dalam kebersamaan.Dalam kebersamaan ini manusia 

berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang direalisasikan dengan 

 
9 Lely Nisvilyah, “Toleransi Antara Umat Beragama Dalam Memperkokoh Persatuan Dan 

Kesatuan Bangsa: Studi Kasus Umat Islam Dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlangu 

Kabupaten Mojokerjo, (Skripsi, Universitas Negeri Surabaya 2013), 14 
10 Wahid Institute, Mengelola Toleransi dan Kebebasan Beragama, 3 
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berbagai macam aktifitas serta bermacam hubungan antara 

sesamanya.Kebersamaan merupakan sarana atau ruang gerak bagi manusia 

dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. Tanpa kebersamaan manusia 

tidak akan mampu hidup sendiri. Ketergantungan inilah yang menjadikan 

manusia sebagai makhluk sosial.11 

Dalam ayat 40 Surah Yunus dijelaskan bahwatidak semua orang 

mengakui akan kebenaran isi ayat-ayat Al-Quran yang merupakan firman 

Allah swt. Hal itu juga terjadi kalangan umat Islam sendiri, sebagian umat 

Islam ada yang benar-benar beriman atau mempercayai kebenaran isi ayat-

ayat Al-Quran dan kemudian beriman kepada (Al-Quran) setelah datang 

penjelasan dan tempat hakikatnya.12 

“Di antara merekaada yangberiman kepada Al-Quran, dan 

diantaranya ada (pula) orang-orangyang tidak beriman kepadanya. 

Tuhan mu lebih mengetahuitentang orang-orang yangberbuat 

kerusakan. Jika mendustakan kamu, maka katakanlah “Bagiku 

pekerjaanku dan Bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap 

apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang 

kamu kerjakan.13 

 

Dalam kesatuan wujud ini, dalam ajaran Islam disebutkan bahwa 

Tuhan menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bergolong-golongan. 

 

“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bergolongan supaya kamu saling mengenal, 

sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah 

orang yang bertaqwa, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Melihat.”.14 

 

 
11 Husain, Tafsir Hubungan Antar Agama, 1 
12Ibid. 
13Q.S. Al-Yunus/10 :40-41 
14 Q.S. Al- Hujarat/ 49:13 
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Mengingat keberagaman ini merupakan realitas sosial dan sebuah 

sunnatullah (ketentuan) dari Allah SWT, maka bagi manusia tidak ada 

alternatif lain, kecuali menerima dan memelihara dengan mengarahkan 

kepada kepentingan dan tujuan bersama15 

b. Dasar Sosiologi 

Bagi perilaku sosial, agama merupakan respon terhadap dilema 

eksistensial kehidupan manusia, khususnya sakit dan kematian.Respon ini 

sendiri distruktur dan dikendalikan oleh kebudayaan-kebudayaan yang 

memiliki dampak sosial dalam mengingat individu-individu kedalam suatu 

bentuk kolektifitas sosial.16 

Beberapa definisi agama yang ditawarkan sosiologi kontemporer 

ialah: Agama adalah jawaban-jawaban menyeluruh terhadap pertanyaan-

pertanyaan inti eksistensial yang selalu dihadapi umat manusia. Atau 

agama adalah daya upaya manusia yang dengan-Nya lah yang sakral 

dibentuk, atau dengan kata lain, agama ialah kombinasi hal-hal 

sakral.Sakral disini diartikan sebagai sebuah kualitas kekuatan yang 

misterius dan menggetarkan, yang bukan- manusia berhubungan 

dengannya.Manusia meyakini Dia ada dan terdapat dalam subjek-subjek 

tertentu.17 

 
15 Ibid., 3 
16 Bryan S. Turner, Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 

473-474 
17 Ibid., 475 
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Dalam sosiologi terdapat beberapa klasifikasi golongan termasuk 

golongan agama.Klasifikasi ini dikarenakan oleh perbedaan pandangan 

antar para sosiolog terhadap golongan itu sendiri.18 

Menurut Von Weise sebagaimana dikutip oleh Said Aqil Husin, 

golongan agama adalah golongan gaib atau golongan abstrak.Maksud 

golongan gaib adalah dolongan dalam bentuk hasil hidup yang 

berdasarkan paham. Persatuan dalam golongan agama sebagai golongan 

gaib diikat oleh hubungan batin antara anggotannya yang menjadikan 

golongan itu golongan kekal, karena yang melihat dan menerima agama 

bukan sebagai sesuatu yang membosankan, melainkan sebagai penggerak 

yang hidup dan menggetarkan seluruh jiwa tubuhnya serta mempunyai 

pengaruh besar terhadap anggota-anggotannya.19 

Golongan agama berpegang kepada doktrin mutlak (wahyu Tuhan) 

yang dijadikan sebagai landasan pertimbangan dalam cara berfikir, segala 

ucapan perbuatan dan tindakan yang dari sudut sosiologi akan dipandang 

terpuji jika mempertanggungjawabkan kebebasan berfikir dan 

menghilangkan rasa takut dan bimbang dalam menghadapi kehidupan, dan 

menghilangkan rasa kebenciaan dan permusuhan dalam masyarakat.20 

Agama sejatinya sudah memberikan kedudukan yang lebih mulia 

kepada manusia kalau dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya.Oleh 

karena itu kehidupan beragama seyogianya berdaya guna untuk 

 
18 Munawar, Fiqih Hubungan Antar Agama,  17 
19 Ibid., 17-18 
20 Ibid. 
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membangun masyarakat yang lebih humanis dari pada manusia yang tidak 

menganut suatu agama.21 

3. Bentuk-bentuk Toleransi 

a. Toleransi dalam hubungan sosial 

Kita perlu menyelamatkan bangsa dan negara kembali kepada 

nilai-nilai luhur yang pasti melekat pada sebagian besar orang, kelompok 

dan masyarakat di negeri ini. Persoalannya tidak setiap orang atau 

kelompok yang mau mengakui pluralisme dan multikulturalisme. 

Pluralisme agama dan budaya dapat dijumpai dimana-mana. Dalam 

masyarakat tertentu, dikantor tempat kita bekerja, di sekolah tempat kita 

belajar, bahkan sampai pasar tempat kita belanja. Tapi seseorang dapat 

dikatakan menyandang sifat tersebut apabila ia dapat berinteraksi positif 

dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain pluralisme 

agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui 

keberadaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalaam 

kebhinekaan.22 

Intan dalam bukunya menyatakan pluralisme agama yang 

berpondasikan solidaritas individual niscaya membuahkan beberapa 

implikasi positif.23 

Pertama, Pemahaman kemajemukan agama bukan lagi sekadar 

“kenyataan” melainkan menjadi “keharusan” yang tidak dapat 

dihilangkan. Pada realitas ini muncul usaha saling memperhatikan yang 

 
21 Pohan, Teori Inklusif, 20 
22https://media.neliti.com 
23 Benyamin F. Intan, Solidaritas Intelektual, Kompas 16 Agustus 2007 

https://media.neliti.com/
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lahir dari kesadaran interpendensi. Pada kondisi ini agama didorong 

memberi kontribusi karena interdependensi agama mensyaratkan 

ketidakaktifan satu agama akaan berpengaruh kepada hasil-hasil yang akan 

dicapai. 

Kedua, pluralisme agama berbasis solidaritas intelektual 

menjunjung prinsip take and give. Dialog yang baik akan menghasilkan 

perubahan kedua belah pihak. Ketiga, berdasarkan solidaritas intelektual, 

pluralisme agama mengharuskan kebebasan beragama bukan sebagai 

negatif immunity, bahwa agama harus bebas dari cengkraman sosial-politik 

termasuk negara 

Keempat, pluralisme agama dengan solidaritas intelektual 

berpotensi menghasilkan nilai-nilai yang mengandung common good. 

Yang dimaksdukan dengan masyarakat plural dalam tulisan ini adalah 

masyarakat majemuk yang ditandai adanya beragam suku bangsa, agama, 

budaya atau adat istiadat. 

b. Toleransi dalam hal ibadah 

Adapun kaitannya dengan agama, toleransi beragama adalah 

toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia 

yang berhubungan dengan akidah atau hubungan dengan ke-Tuhanan yang 

diyakininya.24Seseorang harus diberikan kebebasan untuk menyakini dan 

memeluk agama (mempunyai akidah) masing-masing yang dipilih serta 

 
24 Imam Syaifudin, Skripsi Interaksi Sosial Dalam Membangun Toleransi Antar Umat Berama 

Didusun Dodol Desa Wonoagung Kabupaten Malang (Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan  UIN Malang,  Jurusan IPS, 2017), 19-21 
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memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut 

atau yang diyakininya 

Toleransi mengandung maksud supaya membolehkan terbentuknya 

sistem yang menjamin terjaminya pribadi, harta benda dan unsur-unsur 

minoritas yang terdapat pada masyarakat dengan menghormati agama, 

moralitas dan lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang 

lain serta perbedaan-perbedaan yang ada dilingkungannya tanpa harus 

berselisih dengan sesamanya karena hanya berbeda keyakinan.25 

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang 

untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan 

ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang 

diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang 

lain maupun dari keluarganya sendiri sekalipun.26 

Dalam agama telah menggariskan dua pola dasar hubungan yang 

harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu: hubungn secara vertikal dan 

hosrisontal. Yang pertama adalah hubungan antara pribadi dengan 

khaliknya yang direalisasikan dalam bentuk ibadah sebagaimana yang 

telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan dilaksanakan secara 

individual, tetapi lebih diutamakan secara kolektif atau berjamaah (sholat 

dalam Islam).27 

Hubungan kedua adalah hubungan antara manusia dengan 

sesamannya. Pada hubungan ini tidak terbatas pada lingkungan suatu 

 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Al-Munawar, Fiqih Hubungan antar Agama, 14 
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agama, tetapi juga berlaku kepada semua orang yang tidak seagama, dalam 

bentuk kerjasama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau 

kemaslahatan umum. Dalam hal seperti ini berlaku toleransi dalam 

pergaulan hidup antar umat beragama.28 

4. Prinsip-prinsip toleransi 

Setiap usaha baik dalam bentuk perbuatan atau tindakan 

mempunyai tujuan tertentu. Suatu usaha dikatakan bernilai apabila melalui 

proses yang benar dan mencapai tujuan yang benar. Perkataan tujuan 

mengandung pengertian; arah yang akan dicapai atau titik akhir dari usaha. 

Memahami arti tujuan selain dari menumbuhkan cita-cita, juga memberi 

nilai kepada usaha. Nilai usaha terletak pada cara yang memberi jaminan 

kepada tercapainya tujuan.29 

Bentuk kerukunan atau toleransi antar umat beragama tidak dapat 

dipisahkan dari agama itu sendiri. Pengertian yang terkandung dalam 

tujuan ini bukan hanya sekadar mencapai tujuan itu saja, tetapi bagaimana 

merealisasikan dan memelihara tujuan itu. Mengingat tujuan yang akan 

dicapai merupakan tujuan bersama umat beragama, maka konsekuensi dari 

tujuan ini berada ditangan umat beragama itu sendiri.30 

Ada dua bentuk toleransi beragama: Pertama, toleransi beragama 

pasif, yakni sikap yang menerima perbedaan sebagai suatu yang bersifat 

faktual. Kedua, toleransi beragama aktif, yaitu toleransi yang melibatkan 

diri dengan yang lain di tengah perbedaaan dan keragaman. Toleransi aktif 

 
28 Ibid. 
29 Pohan, Teori Inklusif, 20 
30 Munawar, Fiqih Antar Umat Beragama, 19 
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merupakan ajaran semua agama.Hakikat toleransi adalah hidup 

berdampingan secara damai dan saling menghargai diantara 

keberagaman.Praktek toleransi disebuah negara sering mengalamai pasang 

surut.Pasang surut ini dipicu oleh distingtif yang bertumpu pada relasi 

“mereka” dan “kita”.31 

Bentuk-bentuk toleransi beragama yang di perintahkan Nabi 

kepada sesama kaum muslim maupun terhadap non muslim adalah.32 

a. Tidak boleh memaksakan suatu agama pada orang lain 

Setiap agama menjanjikan kemaslahatan bagi seluruh manusia 

tanpa pengecualian, dan setiap penganut agama menyakini sepenuhnya 

bahwa Tuhan yang merupakan sumber ajaran Agama itu adalah Tuhan 

yang Maha Sempurna, Tuhan yang tidak butuh pengabdian manusia. 

Ketaatan dan kedurhakaan manusia tidak akan pernah mempengaruhi atau 

menambah kesempurnaan dari Tuhan. Maka dari itu, sedemikian besarnya 

Tuhan sehingga manusia diberi kebebasan untuk menerima atau menolak 

petunjuk agama, dan karena itulah Tuhan menuntut ketulusan beribadah 

dan beragama dan tidak membenarkan paksaan dalam bentuk apapun, baik 

yang nyata maupun yang terselubung.33 

 

 
31 Lely, Toleransi Antar Umat Beragama, 14 
32 Ali Miftakhudin, Skripsi Tolernasi Bergama Antara Minorityas SyiahDan Mayoritas Nadhiyin 

Di Desa Margolinduk Boning Demak (Semarang: Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Jurusan 

Perbandingan Agama, 2013), 19-21 
33 Liza Wahyuninto, Abd Qodir Muslim, Memburu Akar Pluralism Agama: Mencari Isyarat-

Isyarat Pluralism Agama Dalam Al-Quran, Sejarah Dan Berbagai Perspektif (Malang: UIN Press, 

2010), 99 
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b. Tidak memusuhi orang-orang non muslim 

Islam adalah agama yang mampu menyatukan rakyat, 

menimbulkan rasa kasih sayang, dan pada akhirnya semua hal tersebut 

dapat menciptakan tali persaudaraan diantara pemeluknya.Atas dasar 

itulah maka semua jenis manusia, semua warna kulit, semua bahasa dan 

semua agama berhak untuk mendapat perlindungan. Mereka semua 

merasakan di dalam suatu keluarga yang mempertemukan dalam satu 

ikatan, ialah ikatan kemanusiaan, yang tidak mengenal perbedaan hitam, 

putih, utara, selatan karena semua makhluk Tuhan dan berasal dari yang 

sama.34 Jadi sesama umat Tuhan tidak boleh adanya saling memusuhi 

antara umat yang satu dengan yang lain karena hal tersebut tidak diajarkan 

dalam agama apapun. 

c. Hidup rukun dan damai dengan sesama manusia 

Hidup rukun dan damai dengan sesama manusia baik yang muslim 

maupun non muslim seperti yang diajarkan Rasullullah akan membawa 

umat manusia pada kehidupan yang damai. Seperti yang telah dijarakan, 

mengenai bersikap lembut kepada sesama manusia baik yang beragama 

Kristen dan Yahudi35 

d. Saling tolong menolong dengan sesama manusia 

Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, sudah seharusnya 

berbuat baik kepada sesama manusia, karena manusia adalah makhluk 

sosial yang pada hakikatnya saling membutuhkan satu sama lain, maka 

 
34 http://eprints.walisongo.ac.id 
35 Ibid. 



42 
 

 

dari itu manusia juga perlu saling tolong menolong dengan sesama 

manusia. Saling tolong menolong yang dimaksud adalah dalam hal 

kebaikan.Sesama makhluk Tuhan tidak diperbolehkan untuk berbuat 

kejahatan pada manusia.36 

 

B. Semiologi Ferdinand De Saussure 

1. Pengertian Semiolgi 

Semiotika Ferdinand De Saussure adalah ilmu tentang tanda-tanda, 

sebagai suatu pengantar untuk menuju dunia semiotika yang merupakan 

penjelasan personal tentang semiotika dan teori semiologis, serta 

penerapan teori-teori ini pada media massa, budaya populer, seni dan 

budaya pada umumnya.37 

Perhatian strukturalisme adalah meneliti cara-cara dan mekanisme 

berbahasa yang meliputi tutur dan bunyi dalam kaitannya dengan sejarah, 

institusi sosial, dan konteks di mana bahasa tersebut berkembang.Saussure 

membayangkan adanya suatu disiplin ilmu yang mempelajari bahasa 

sebagai sebuah sistem yang stabil dan berubah-ubah.Dalam pendekatan 

historis, bahasa masih dilihat kaitannya dengan satu konteks sejarah atau 

peristiwa.Ini membuat linguistik sangat tergantung pada data-data sejarah 

yang spesifik, yang terkait dengan kelompok atau periode tertentu.38 

Seluruh sistem bahasa dapat dilihat mekanismennya dalam struktur 

itu.Struktur memediasi aktivitas berbahasa para penutur dan pihak-pihak 

 
36 Ibid. 
37 Richard Harland, Superstrukturalis (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), 174 
38 Iswahyudi, Masyarakat High Politics (Ponorogo: STAIN Press, 2010) 15-16 
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yang terlibat dalam pemaknaannya.Melalui struktur, individu dan 

masyarakat mengembangkan bahasa dalam bentuknya yang spesifik.Pada 

dasarnya, struktur menggeneralisasi perbedaan bahasa.Dengan memetakan 

struktur bahasa, berbagai ekspresi linguistik dapat dijelaskan secara 

komprehensif.39 

Strukturalisme Saussure memiliki karakteristik distingsi atau 

oposisi yaitu distingsi antara langage, langue dan parol.Antara signifier 

dan signified, diakronik dan sinkronik, dan antara konsep identitas dan 

differensi. Dalam konsep tanda (bahasa sebagai tanda), konsep yang 

terakhir menjadi konsep kunci pemikiran Saussure. Tanpa identitas dan 

diferensi, tanda-tanda dalam sistem langue tidak akan diketahui, sementara 

pada dasarnya langue dibangun di atas mekanisme yang hampir 

seluruhnya diferensial. Diferensi dan identitas terus melahirkan tanda-

tanda baru dan terus memproduksinya.40 

Menurut Saussure, aspek diferensial bahasa dapat ditelaah dari dua 

hal. Pertama, aspek konseptual, yang diistilahkannya sebagai “valensi” 

atau nilai. Setiap sistem langue mengandung sistem valensi yang 

membedakannya dari yang lain. Unit terkecil dari valensi terletak pada 

satuan-satuan kata, seperti perbedaan antara kata Perancis mouton (biri-

biri) dengan kata Inggris sheep.Namun bila ditelaah, keduannya 

dihubungkan oleh sebuah valensi yang berbeda.Kata mouton bermakna 

“biri-biri” sebagaimana halnya kata sheep.Tetapi, kata sheep tidak identik 

 
39 Muhammad Al Fayyadl, Derida (Yogyakarta: Lkis. 2015), 32 
40 Iswahyudi, Masyarakat High Politics, 17 
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dengan kata mouton, karena kata ini mengandung makna kata mutton yang 

berarti “sepotong daging yang siap dimakan”, yang tidak dimiliki oleh 

kata mouton. Jadi, walaupun kata sheep mendekati pengertian kata 

moutonia dibedakan dari segi valensinya karena mengandung makna 

mutton yang tidak terkandung oleh kata mouton.41 

Kedua, aspek material yang diturunkan dari aspek konseptual 

valensi.Jika perbedaan valensi membedakan sistem langue dari segi 

muatan nilainya, maka disini perbedaan terjadi pada aspek fonetis yang 

terkait dengan perbedaan bunyi.Perbedaan pada aspek kedua ini banyak 

berhubungan dengan fungsi bahasa yang arbitrer dan terjadi secara 

kebetulan di luar kesengajaan.Namun, bagi Saussure, perbedaan pada 

aspek material bahasa bersifat sekunder dan kurang penting bila 

dibandingkan dengan perbedaan pada aspek konseptual.Karena itu, 

Saussure melihat bahwa bunyi dan aksara hanyalah wujud konkret dari 

aspek valensi yang terkandung dalam citraan akustik penutur.42 

Dalam meniti atau melihat sebuah teks, semiotika Saussure 

sebenarnya telah dikritik oleh sebagian pemikir setelahnya, seperti misal 

Jaques Deridda, yang menganggap bahwa teks yang akan ditelaah oleh 

Saussure, dengan menggaris bawahinya, harus bisa melepaskan diri dari 

subjektifikas. Meskipun demikian, Derida mengakui kelebihan Saussure 

dalam membaca sejarah dari perspektif sejarah yang urut maupun 

diskontiunitas sejarah. Saussure juga telah berhasil meletakkan teks 

 
41 Ibid., 17 
42 Ibid., 17-18 
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sebagai sesuatu yang independent, bebas ditafsirkan oleh siapa saja. Teori-

teorinya juga telah dikembangkan ke dalam kajian linguistik yang lebih 

rijit, namun akarnya akan tetap berpijak pada pembacaan dua model, yaitu 

level sinkronik dan diakronik, untuk kemudian ditinjau apakah ini 

bermakna sintagmatik atau paradigmatik. 

Teks akan bermakna sama apabila keseluruhan jaringan dibaca 

secara lengkap. Tak ubahnya dengan teori semiotika lainnya, Sausure juga 

hendak mengajak kita untuk melengkapi seperangkat tersebut, terlebih 

memahami sebuah teks sebagai jaringan makna-makna. Tanpa 

sinkronisasi, makna yang dihasilkan dari pembacaan sebuah teks tidak 

akan bermakna apa-apa. 

Teks bagi Saussure adalah sesuatu yang berbunyi, bermakna dan 

bisa ditafsirkan, tidak hanya terbatas pada tulisan. Oleh karena itu, teori 

semiotika akan tetap bisa digunakan dalam disiplin ilmu apapun, selama 

masih terdapat bunyi, makna dan bisa ditafsirkan.  

 

2. Profil Ferdinand De Saussure 

Ferdinand De Saussure (1857-1913) adalah peletak dasar metode 

strukturalis dalam bidang linguistik. Ia lahir di Jenewa pada 26 November 

1957 dari keluarga pemeluk taat Protestan Perancis yang berimigrasi dari 

wilayah Lorraine ketika terjadi perang agama pada akhir abad ke 16. 

Bakatnya dalam bahasa sudah nampak sejak kecil. Dalam usia 15 tahun ia 

telah menulis sebuah karangan mengenai bahasa dengan judul “Essae sur 
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les Languages”. Pada tahun 1874 ia mempelajari bahasa Sansekerta. 

Mula-mula ia belajar ilmu kimia dan ilmu fisika di Universitas Jenewa, 

kemudian belajar ilmu bahasa di Leipzig pada tahun 1876 sampai 1878 

dan di Berlin pada tahun 1878 sampai 1879. Dalam tahun 1880 ia meraih 

gelar doktor dari universitas Leipzig dengan disertasinya De I’emploidu 

Genitive Abslu En Sancrict.43 

Setelah meraih gelar doktor, Ferdinand De Saussure (dalam usia 24 

tahun) mengajar di Ecole Pratique des Hautes Etudes Universitas Paris. 

Kemudian pada tahun 1891 ia kembali ke Jenewa dan di sana ia 

meneruskan mengajar bahasa Sansekerta dari historis komparatis. Di 

Jenewa itulah ia akhirnya menjadi guru besar dalam bidang linguistik.44 

Ferdinand De Saussure dikenal sebagai seorang strukturalis berkat 

sebuah buku yang tidak pernah ditulisnya.Buku itu merupakan sebuah 

kumpulan bahan kuliahnya tentang lingusitik umum.Bahan-bahan 

kuliahnya itu dikumpulkan oleh beberapa mahasiswanya dan diterbitkan 

dalam tahun 1916.Kumpulan bahan kuliahnya itu setelah diterbitkan diberi 

judul “Course de Linguistiqe General” atau Kursus Tentang Lingusitik 

Umum.45 

Ferdinand De Saussure terinspirasi oleh pendekatan sosiologi 

Emile Durkheim dalam De Regles de la Methode Sosiologiques 

(1885).Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat dapat diteliti 

berdasarkan interaksi antar anggota yang membentuk adat istiadat, tradisi 

 
43Asep Ahmad Hidayat, Filsafat Bahasa (Bandung: Rosdakarya, 2006), 105 
44 Ibid., 106 
45Iswahyudi, Masyarakat High Politics, 17 
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dan perilaku-perilaku sosial.Dari fakta-fakta sosial yang berserakan itu, 

peneliti dapat menarik data-data tentang fenomena objektif yang 

mendasari seluruh aktifitas sosial. Menurut Durkheim, fenomena tersebut 

berada diluar kehendak individu dan mempengaruhi perilaku sosialnya 

dalam masyarakat. Ia merupakan kesadaran kolektif yang mengatasi 

kesadaran individu. Saussure membayangkan kesadaran kolektif itu pada 

bahasa.46 

Ferdinand De Saussure melihat bahwa terdapat suatu fenomena 

objektif yang disebut struktur.Seluruh sistem bahasa dapat dilihat 

mekanismenya dalam struktur itu.Struktur memediasi aktivitas berbahasa 

para penutur dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemaknaannya.Melalui 

struktur, individu dan masyarakat mengembangkan bahasa dalam 

bentuknya yang spesifik.Pada dasarnya, struktur menggeneralisasi 

perbedaan bahasa.Dengan memetakan struktur bahasa, berbagai ekspresi 

linguistik dapat dijelaskan secara komprehensif.47 

 

3. Konsep umum Semilogi 

a. Signifier dan Signified 

Signifier dan signified bagi Saussure adalah komponen pembentuk 

tanda yang tidak bisa dipisahkan peranannya satu sama lain. Signifier 

merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita, seperti citra bunyi, 

gambaran visual, dan lain sebagainya. Sedangkan signified merupakan 

 
46 Al-Fayyadl, Derida , 31 
47Iswahyudi, Masyarakat High Politics, 29 
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makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang 

tertangkap.48 

Sign adalah tanda (lampu merah atau jenggot), signifier adalah 

yang menandai (apa yang dipahami dari tanda; lampu merah berarti lampu 

yang berwarna merah atau jenggong berarti dagu yang ada rambutnya), 

dan signified adalah yang ditandai (merah itu berani atau tanda itu 

dimaknai sebagai apa). Contoh lain adalah ketika orang suka dengan lawan 

jenis ia akanmembawakan bunga mawar. Mawar disini bukan sekadar 

mawar (barang apa adanya) tetapi tanda dari rasa sukannya (sign). Bunga 

mawar adalah signifier dan menggambarkan suka/perasaan adalah 

signified. 

Dalam pandangan Saussure, seperti yang dikutip oleh al-

Fayyadh,49 tanda bahasa terdiri atas dua komponen: (1) citra akuistik yang 

disebut penanda (signifier) dan (2) konsep atau citraan mental yang 

disebut tinanda atau yang ditandai (signified). Penanda merupakan kesan 

bunyi yang dapat kita imajinasikan dari mulut penutur, sedangkan tinanda 

adalah konsep yang ditunjuk oleh penanda, tetapi gambarannya hanya  

bisa dirasakan secara mental di dalam pikiran penutur. 

Penanda membentuk aspek material bahasa, sementara tinanda 

membentuk aspek makna bahasa.Keduannya saling berhubungan dalam 

setiap kegiatan berbahasa. Sebuah bunyi atau suara yang tidak memiliki 

citraan mental akan terdengar seperti igauan belaka, karena tidak 

 
48Harland, Superstrukturalisme, 174 
49Al-Fayyadl, Derida, 32 
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memberikan makna dalam diri penutur. Begitu juga, sebuah konsep tidak 

dapat disampaikan kecuali jika penutur mampu mengungkapkannya secara 

material dalam bunyi atau citra akuistik.Korespondensi yang 

berkesinambungan antara penanda dan tinanda diperlukan untuk 

mengkomunikasikan gagasan di antara sesama penutur. Namun, cara 

menghubungkan penanda dan tinanda selalu berbeda-beda, tergantung 

budaya dan konvensi budaya yang berlaku. Tinanda tidak terpisah dari 

lingkungan kultural tempat bahasa itu tumbuh dan berkembang.Dalam 

budaya semua dapat dijadikan tanda selama bisa menyampaikan pesan 

yang diinginkan oleh masyarakat penuturnya.50 

Saussure berpendapat bahwa bahasa bukanlah substansi tetapi 

bentuk.Pandangan ini kemudian dikembangkan oleh Levi-Strauss yang 

melihat bahwa bahasa pada dasarnya adalah relasi, karena ketika 

seseorang menggunakan bahasa, dia sebenarnya tengah memasuki sistem 

relasi yang rumit.Relasi-relasi itu menjembatani berbagai makna dan 

aneka gagasan yang silih berganti diantara sesama penutur.Namun, harus 

dicacat bahwa relasi itu hanya dimungkinkan manakala tanda memiliki 

penandaan.Saussure mendefinisikan penandaan sebagai asosiasi suatu 

bunyi dengan suatu konsep.Gabungan antara bunyi dan konsep 

memungkinkan setiap tanda untuk membangun hubungan referensialnya 

sendiri-sendiri.51 

 
50 Ibid., 37 
51Iswahyudi, Masyarakat High Politics, 31 
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Signifier adalah aspek mental dari bahasa sedangkan signified 

adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna. Jadi signified 

adalah aspek material dari bahasa; apa yang dikatakan atau didengar dan 

apa yang ditulis atau dibaca. Dalam tanda bahasa yang konkret kedua 

unsur ini tidak bisa dilepaskan.52 

b. Langage, langue dan parole 

Saussure mengajukan suatu perbedaan antara langue (bahasa) dan 

parole (ucapan) dalam langage.Kalau langage merujuk pada “suatu 

fenomena umum dari bahasa”, artinya langage memiliki segi individual 

dan segi sosial, maka langue dan parole merupakan dua aspek yang ada 

dalam langgage itu.53 

Langue adalah produk masyarakat dari langage dan suatu 

himpunan konvensi yang perlu, yang diterima oleh seluruh masyarakat 

untuk memungkinkan berfungsinya langage pada diri individu.Langue 

juga merupakan suatu benda tertentu di dalam kumpulan heteroklit 

peristiwa-peristiwa langage.Ia hadir sebagai hasil kontrak masa lalu di 

antara para anggota masyarakat.54 

Sedangkan parole adalah pemakaian bahasa yang individual, 

ujaran, ucapan seseorang, yaitu apa yang diucapkan dan apa yang didengar 

oleh pihak penangkap ujaran. Parole adalah seluruh hal yang diujarkan 

oleh orang, termasuk konstruksi-konstruksi yang muncul dari pilihan 

 
52Harland, Superstrukturalisme, 174 
53Iswahyudi, Masyarakat High Politics, 32-33 
54Hidayat, Filsafat Bahasa, 107 
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individu, atau bentuk-bentuk pengucapan yang diperlukan untuk 

menghasilkan berbagai kontruksi tersebut.55 

Langue dan parole menurut Saussure tidak bisa dijadikan sebagai 

objek kajian.Parole hanya bisa dikaji secara kasuistik oleh ahli linguistik 

yang menekuni satu model berbahasa masyarakat tertentu.Sedangkan 

langue masih melibatkan pilihan individu. Saussure lebih tertarik pada 

langue karena ia memuat fakta sosial.56Saussure menyadari bahwa 

linguistik tidak mungkin mempelajari peristiwa atau parole yang luar biasa 

banyak. Karena itu, ia hanya memfokuskan pada struktur implisit 

(langue).57 

Saussure menjelaskan bahwa langue bisa dikatakan sebagai fakta 

sosial dan menjadi acuan masyarakat dalam berbahasa dan juga berperan 

sebagai sistem yang menetapkan hubungan antara signifier dan signified. 

Langue yang ditetapkan dan direalisasikan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai wujud ucapan bahasa ini kemudian disebut parole. 

Parole antara satu individu dengan individu lain bisa saja berbeda-beda 

karena realisasi dan penerapannya bisa beragam satu sama lain.58 

 

 

c. Sintagmatik dan paradigmatik 

 
55Al-Fayyadl, Derida, 33 
56 Ibid. 
57 Ibid., 34 
58 https://pakarkomunikasi.com/teori-semiologi-ferdinand-de-saussure 
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Didalam konteks strukturalisme bahasa, tanda tidak dapat dilihat 

hanya secara individu, akan tetapi dalam relasi dan kombinasinya dengan 

tanda-tranda lainya dalam sebuah sistem. Analisis tanda berdasarkan 

sistem atau kombinasi yang lebih besar melibatkan apa yang disebut 

dengan aturan pengkombinasian, yang terdiri dari dua model relasi, yaitu 

relasi sintagmatik dan relasi paradigmatik.59 

Relasi sintagmatik ini berkebalikan dengan relasi asosiatif, yang di 

dalam linguistik pasca Saussure disebut dengan relasi paradigmatik. 

Didalam relasi ini setiap tanda berada didalam kodenya, sebagai bagian 

dari suatu paradigma, suatu sistem relasi in absensia yang mengaitkan 

tanda-tanda tersebut dengan tanda-tanda lain sebelum ia muncul dalam 

tuturan.60 

Saussure menguraikan lebih lanjut bahwa diferensiasi sinkronik-

diakronik juga muncul dalam hubungan yang diberikan oleh bahasa pada 

setiap kata-kata di dalamnya, yakni hubungan assosiatife atau bisa disebut 

dengan istilah paradigmatik dan sintagmatik.61Hubungan-hubungan ini 

terdapat pada kata-kata sebagai serangkaian bunyi-bunyi maupun sebagai 

konsep.Hubungan sintagmatik sebuah kata adalah hubungan yang dimiliki 

dengan kata-kata yang dapat berada di depannya atau dibelakangnya 

dalam sebuah kalimat. 

Hubungan sintagmatik ini juga ada pada hubungan antara dua kata, 

dimana kata yang pertama dapat muncul sebagai subjek kata yang kedua, 

 
59 Iswahyudi, Masyarakat High Politics, 38-39 
60 Ibid. 
61Harland,Superstrukturalisme, 185 
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seperti misalnya antara kata-kata “dia” dan “makan” atau “sungai” dan 

“mengalir”, sehingga dapat berbentuk serangkaian kata yang bermakna 

“dia makan” dan “sungai mengalir”. Hubungan semacam ini tidak ada 

diantara kata-kata “makan” dan “mengalir”, sehingga kalau kita rangkai 

menjadi “makan mengalir”, maka kata-kata ini tidak memiliki makna apa-

apa atau tidak mengetahui maknanya, kecuali mungkin dalam arti 

metaforis.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 Ibid., 187 
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BAB III 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Film “?” (Tanda Tanya) 

1. Sinopsis Film “?” (Tanda Tanya) 

Film “?” (Tanda Tanya) adalah film Indonesia yang disutradarai 

oleh Hanung Bramantyo. Tema film ini adalah pluralisme antar umat 

beragama.Dalam film digambarkan dengan bentuk alur cerita yang  

menceritakan tiga keluarga yang memiliki latar belakang agama yang 

berbeda-beda, yaitu agama Budha, Islam, dan Katolik. Perbedaan ini 

akhirnya menimbulkan banyak konflik yang terjadi di antara mereka. 

Meskipun demikian pada akhirnya mereka mampu hidup berdamai satu 

sama lain.1 

 

Gambar 3.1: Poster Film “?” (Tanda Tanya) 

Film “?” (Tanda Tanya) yang mengangkat masalah pluralisme 

agama ini memang banyak kontroversi karena hal itulah Hanung 

Bramantyo mengalami kesulitan dalam menemukan dukungan 

 
1https://id.wikipedia.org/wiki/(film) (diakses pada: Jum’at, 03 Agustus 2018,  jam 20.45 WIB). 
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pendanaan, namun pada akhirnya ia berhasil menemukan dukungan 

pendanaan setelah Mahaka Pictures mau bekerjasama dengannya. 

Direktur Mahaka Pictures, Erick Thohir berujar bahwa ia terganggu 

oleh fakta tentang penurunan kualitas film Indonesia, atas dasar itu ia 

bersedia memberikan dana sebesar Rp. 5 milyar untuk membiayai 

produksi film ini dan mempercayakan penyutradaraan kepada Hanung 

Bramantyo. Film “?” (Tanda Tanya) mengawali proses syuting pada 

tanggal 5 Januari2011 di Semarang, Jawa Tengah.  

Film “?” (Tanda Tanya) yang dirilis pada tanggal 7 April 2011 

ini mendapatkan nominasi pada sembilan kategori Piala Citra di 

Festival Film Indonesia 2011 dan telah berhasil memenangkan satu di 

antaranya.2Meskipun film ini sukses secara komersial dan mendapatkan 

berbagai nominasi pada festival film, film ini juga mendapat beragam 

kritikan. Beberapa kelompok MuslimIndonesia, seperti Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dan Front Pembela Islam (FPI), memprotes keras film 

ini karena isi pesan pluralisnya.3 Namun kritikan tersebut di tanggapi 

dengan santai oleh Hanung Bramantyo, selaku sutradara film tersebut. 

Hanung Bramantyo mengatakan bahwa film bukanlah suatu kebenaran, 

tetapi murni subjektifitas yang digubah oleh  sutradara. "Film itu mau 

 
2https://id.wikipedia.org/wiki/%3F (film) (diakses pada: Jum’at, 03Agustus 2018, jam 20.45 WIB). 
3https://id.wikipedia.org/wiki/%3F (film) (diakses pada: Jum’at, 03 Agustus 2018, jam 20.45 

WIB). 



56 
 

 

dokumenter atau apa adalah subjektifitas yang diciptakan. Berbeda 

dengan media, media harus cover both sides." jelas Hanung”.4 

2. Alur Cerita Film “?” (Tanda Tanya) 

Film “?” (Tanda Tanya) memiliki fokus pada hubungan antar 

agama di Indonesia. Di Indonesia, sebagai negara yang cukup besar, 

persinggungan antar umat beragama sering dijadikan alat untuk 

perpecahan. Alur cerita film ini adalah mengisahkan tentang tiga 

keluarga yang tinggal di sebuah kota di Semarang, Jawa Tengah yang 

masing-masing memiliki kepercayaan yang berbeda-beda.Tat Kat Sun 

sekeluarga merupakan keluarga Tionghoa-Indonesia yang beragama 

Buddha, Soleh sekeluarga beragama Islam, dan Rikaseorang yang 

keluar dari Islam setelah cerai dengan suaminya dan  pindah memeluk 

agama Katolik, serta Abi, anak dari Rika tetap Beragama Islam 

meskipun ibunya pindah agama. Selain itu ada Surya, teman kos Rika 

yang beragama Islam dan menjadi seorang aktor. 

Keluarga Tat Kat Sun memiliki bisnis restoran masakan 

Tionghoa yang tidak hanya menyajikan daging babi sebagai bahan 

masakannya, restoran ini juga memiliki karyawan dan pelanggan 

seorang muslim. Untuk menjaga hubungan baik dengan karyawan 

muslim dan pelanggannya, Tat Kat Sun menggunakan peralatan khusus 

untuk memasak dan menyajikan menu masakan yang berbahan dasar 

daging babi dengan masakan lainnya. Selain memberikan waktu sholat 

 
4https://www.kapanlagi.com/showbiz/film/indonesia/ini-jawaban-hanung-bramantyo-soal-

kontroversi-film-tanda-tanya-cd148c.html (diakses pada: Kamis, 02Agustus 2018, jam 10.13 

WIB). 
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untuk karyawan yang beragama Islam, ia juga memberi mereka liburan 

selama Idul Fitri. Salah satu karyawannya yang beragama Islam adalah 

Menuk, istri Soleh. 

KetikaTat Kat Sun jatuh sakit, restorannya diambil alih oleh 

anaknya, Hendra. Selain mengelola restoran tempat Menuk bekerja, 

Hendrajuga masuk ke dalam konflik dengan Soleh, suami Menuk yang 

dulu menjadi kekasihnya. Menuk menjadi semakin tertekan setelah 

Soleh mengatakan kepadanya bahwa ia berencana untuk 

menceraikannya dan rela dicerai karena belum bisa menjadi imam yang 

baik bagi keluarganya. Sedangkan Rika, ia mendapat berbagai 

penentangan setelah ia memutuskan untuk pindah agama. Pertentangan 

tersebut bukan hanya dari orang sekitar akan tetapi juga dari anaknya 

sendiri, Abi. Sementara itu, Surya masih berkutat dengan kegiatan 

akting, meskipun pekerjaanya tersebut bisa di katakan gagal total. 

Setelah frustasi karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan, 

Soleh memutuskan untuk bergabung dengan BANSER NU (Nahdlatul 

Ulama), berharap untuk mendapatkan kepercayaan dari keluarga dan 

orang disekitarnya. Pada suatu malam ia bertugas menjaga gereja pada 

perayaan jum’at agung. Meskipun pada awalnya ia enggan untuk 

menjaga keamanan gereja, pada akhirnya ia melakukan aksi mulia 

dengan mengorbankan hidupnya ketika ia menemukan bom telah 

ditanam di sebuah gereja Katolik. Tat Kat Sun meninggal dunia ketika 

restoran yang di kelola Hendra tidak memberikan libur yang cukup 
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untuk menghormati Idul Fitri. Tat Kat Sun meninggal setelah terjadi 

penyerangan oleh sekelompok umat Islam. Setelah serangan itu Ping 

Hen membaca 99 Nama Allah dalam buku yang ditemukannya setelah 

terjadi penyerangan dan memutuskan untuk memeluk Islam. Sedangkan 

Surya, karena tak kunjung mendapatkan peran yang vital dalam 

filmnya, ia menerima tawaran dari Rika untuk memainkan peran Yesus 

di gerejanya pada saat perayaan  Natal dan  Paskah. Setelah sekian lama 

belum mendapatkan restu, akhirnya Rika juga memperoleh restu 

orangtuanya untuk pindah agama, sesuai dengan keputusannya.5 Atas 

aksi yang dilakukan Soleh saat menjaga perayaan natal di gereja, 

namanya di abadikan menjadi nama sebuah gang di desa tersebut dan di 

resmikan bersamaan dengan perayaan malam tahun baru. 

3. Pemain Film “?” (Tanda Tanya) 

a. Revalina S. Temat 

 

Gambar 3.2: Foto Revalina S. Temat 

 
5 https://id.wikipedia.org/wiki/%3F (film) (diaksespada: Jum’at, 03 Agustus 2018, jam 20.45 

WIB). 
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Revalina S. Temat lahir di Jakarta, 26 November 1985 

adalah pemain sinetron dan model Indonesia.6Revalina S Temat  

berperan sebagai Menuk. Menuk adalah seorang perempuan 

beragama Islam yang cantikdan taat beribadah. Ia bekerja di sebuah 

restoran Cina bernama Canton Chinese Food yang dikelola seorang 

Tionghoa bernama Tan Kat Sun7 

b. Reza Rahadian 

 

Gambar 3.3: Foto Reza Rahadian 

Reza Rahadian Matulessy lahir di Bogor, 5 Maret 1987 

adalah aktor berkebangsaan Indonesia yang mengawali karir 

sebagai model.8Reza Rahadian berperan sebagai Soleh, pria 

beragama Islam yang merupakan suami dari Menuk. Dalam film ini 

digambarkan Soleh sangat frustasi karena menganggur dan tidak 

juga mendapatkan pekerjaan padahal ia sangat ingin menjadi 

pahlawan bagi istri dan keluargannya. Setelah berusaha kesana 

 
6https://id.wikipedia.org/wiki/Revalina S. Temat (diakses pada: Rabu, 01 Agustus 2018, jam 

11.00). 
7https://sinopsis-film-film.blongspot.com. (diakses pada: Rabu, 01 Agustus 2018, jam 12.34) 
8https://id.wikipedia.org/wiki/Reza Rahadian (diakses pada: Jum’at, 03 Agustus 01 2018,  jam  

21.43 WIB). 

https://sinopsis-film-film.blongspot.com/
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kemari akhirnya Soleh mendapat pekerjaan juga yaitu sebagai 

anggota Banser NU.9 

c. Endhita Wibisono 

 

Gambar 3.4: Foto Endhita Wibisono 

Endhita Wibisono lahir di Jakarta, 3 November 1975 adalah 

model dan pemeran wanita berkebangsaan Indonesia.10 Endhita 

berperan sebagai Rika, seorang janda beranak satu yang baru saja 

pindah agama Katolik setelah bercerai dengan suaminya, hal itu tentu 

saja menimbulkan cercaan dan hinaan dari tetanggannya. Walaupun 

begitu, Rika tetap tidak menyimpan dendam sehingga ia tetap 

mengizinkan anak laki-laki satu-satunya yang bernama Abi untuk tetap 

bergama Islam. Selain bersahabat dengan Surya yang Bergama Islam, 

Rika juga bersahabat baik dengan Menuk yang juga beragama Islam.11 

 

 

d. Agus Kuncoro 

 
9https://sinopsis-film-film.blongspot.com. (diakses pada: Rabu, 01 Agustus 2018, jam 12.50) 
10https://id.wikipedia.org/wiki/Endhita (diakses pada: Jum’at, 03 Agustus 2018, jam 21. 28 WIB). 
11https://sinopsis-film-film.blongspot.com. (diakses pada: Rabu, 01 Agustus 2018, jam 13.34) 

https://sinopsis-film-film.blongspot.com/
https://sinopsis-film-film.blongspot.com/
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Gambar 3.5: Foto Agus Kuncoro 

Agus Kuncoro lahir di Jakarta, 11 Agustus 1972 adalah 

seorang aktor berkebangsaan Indonesia.12 Agus Kuncoro berperan 

sebagai Surya, seorang pria beragama Islam yang berprofesi sebagai 

bintang film tetapi bintang film gagal karena dalam karir artisnya 

selama 10 tahun, ia hanya menjadi tokoh figuran itupun sebagai tokoh 

jahat.13Namun akhirnya ia menerima tawaran dari Rika untuk menjadi 

Yesus dalam pementasan drama di acara Paskah. 

e. Rio Dewanto 

 

Gambar 3.6: Foto Rio Dewanto 

 
12https://id.wikipedia.org/wiki/Agus Kuncoro (diakses pada: Jum’at, 03 Agustus 2018, jam 21. 24 

WIB). 
13https://sinopsis-film-film.blongspot.com. (diakses pada: Rabu, 01 Agustus 2018, jam 13.11) 

https://sinopsis-film-film.blongspot.com/
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Rio Dewantolahir di Indonesia, 28 Agustus 1987 adalah 

Pemeran dan penyanyi berkebangsaan Indonesia.14 Rio berperan 

sebagai Hendra, anak laki-laki Tan Kat Sun yang juga beragama Kong 

Hu Chu. Sifat Hendra memang berbeda 180 derajat dengan ayahnya. 15 

f. Henky Solaiman 

 

Gambar 3.7: Foto Henky Solaiman 

Henky Solaiman lahir di Bandung, 30 Agustus 1941 adalah 

seorang produser, aktor, dan sutradara.16Henky berperan sebagai Tan 

Kat Sun seorang pria Tionghoa beragama Kong Hu Chu yang 

berprofesi sebagai pengusaha restoran Cina tempat Menuk bekerja. Tan 

Kat Sun sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama 

sehingga ia selalu memberi waktu bagi karyawannya yang sebagian 

besar beragama Islam untuk Sholat.17 

4. Produksi Film “?” ( Tanda Tanya) 

 
14https://id.wikipedia.org/wiki/Rio Dewanto (diakses pada: Jum’at, 03 Agustus 2018, jam 
21. 55 WIB). 
15https://sinopsis-film-film.blongspot.com. (diakses pada: Rabu, 01 Agustus 2018, jam 13.24) 
16 https://id.wikipedia.org/wiki/Henky_Solaiman (diakses pada: Jum’at, 03 Agustus 2018, jam 21. 

41 WIB). 
17https://sinopsis-film-film.blongspot.com. (diakses pada: Rabu, 01 Agustus 2018, jam 12.34) 

https://sinopsis-film-film.blongspot.com/
https://sinopsis-film-film.blongspot.com/
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Film “?”(Tanda Tanya) disutradarai oleh Hanung Bramantyo. 

Ia memutuskan untuk menyutradarai film bertema pluralisme 

berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai seorang anak multirasial 

antara Jawa dan Tionghoa. Dia memilih judul “?” untuk menghindari 

protes saat perilisan film. Hal tersebut dipilih karena jika film itu 

berjudul Liberalisme atau Pluralisme akan ada protes dari penentang 

ideologi tersebut.Dalam konferensi pers pra-rilis, Hanung Bramantyo 

mengatakan bahwa film “?” (Tanda Tanya) tidak dimaksudkan untuk 

menjadi komersial, tetapi untuk membuat sebuah pernyataan dari 

anggapan bahwa Islam bukanlah agama yang radikal. 

Khawatir bahwa tema pluralisme yang diangkat dalam film ini 

dapat memicu konflik dan kontroversi, beberapa investor meninggalkan 

komitmen mereka. Hanung Bramantyo sulit menemukan dukungan dari 

studio utama. Sebelum perilisan film “?” (Tanda Tanya) dilakukan 

penyaringan film dari Lembaga Sensor Film Indonesia, beberapa 

adegan dipotong, termasuk di mana pada salah satu shot ditampilkan 

kepala babi dipajang di jendela restoran Tan Kat Sun, adegan lain yang 

mengangkat komentar juga disimpan, meskipun telah dipangkas. 

Sebelum film dirilis juga, Hanung Bramantyo berkonsultasi sekitar dua 

puluh orang dari berbagai latar belakang, termasuk beberapa tokoh 

agama. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa film 

itu tidak ada unsur untuk menyinggung pihak manapun, melainkan 
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sebagai upaya untuk melestarikan toleransi di Indonesia sebagai negara 

yang sangat kaya (multi). 

Film “?” (Tanda Tanya) di produksi oleh Mahaka Pictures 

yang bekerjasama dengan Dapur Film dan melakukan pengambilan 

gambar di Semarang, Jawa tengah. Dua lagu dari band Sheila on 7, 

"Pasti Kubisa" dan "Kamus Hidupku" dijadikan sebagai soundtrack 

film ini, sedangkan Satrio Budiono dan Saft Daultsyah menangani 

penyuntingan suara.  

Mulyo Hadi Purnomo, yang berbasis di Semarang, ditugaskan 

untuk memilih pemain yang akan berperan dalam peran-peran kecil. 

Sedangkan Hanung Bramantyo menghubungi langsung para pemain 

utama. Setelah membaca naskah film, Agus Kuncoro yang dikenal 

sering bermain di film-film bertema Islam, setuju untuk bermain 

sebagai Surya di film “?” (Tanda Tanya). Penyanyi Glenn Fredly juga 

tertarik untuk bermain sebagai Doni karena ia menganggap karakternya 

seorang Katolik ultra-konservatif adalah peran yang menarik, 

mengingat situasi religius yang sensitif di negeri ini. Revalina S. Temat, 

yang juga pernah bermain di film Hanung Bramantyo yang lain lebih 

tertarik dan serius berperan sebagai Menuk daripada karya terbarunya  

yang lain di film horor. Sedangkan Endhita Wibisono, menyatakan 



65 
 

 

minatnya bermain di film ini setelah ia dia mengetahui garis besar 

ceritanya.18 

5. Penghargaan Film “?” (Tanda Tanya) 

Film “?”(Tanda Tanya) mendapat 9 nominasi Festival Film 

Indonesia 2011 dan memenangkan Piala Citra untuk kategori 

Sinematografi Terbaik. Selain film “?” (Tanda Tanya), film “Sang 

Penari” karya Ifa Isfansyah, dan film “Masih Bukan Cinta Biasa” karya 

Benni Setiawan mendapatkan nominasi yang banyak dalam berbagai 

festival film. Akan tetapi dalam penerimaan penghargaan, film “?” 

(Tanda Tanya) kalah dengan kedua film tersebut. Film “Sang Penari” 

memenangkan dua penghargaan, termasuk Penyutradaraan Terbaik. 

Sementara “Masih Bukan Cinta Biasa”memperoleh penghargaan tata 

suara terbaik dan film “The Mirror Never Lies” karya Kamila Andini 

mendapatkan penghargaan sebagai cerita asli terbaik.19 

Tabel 3.1 Data Nominasi dan Penghargaan Film “?” (Tanda 

Tanya) 

Penghargaan Tahun Kategori Penerima Hasil 

Festival Film 

Indonesia 

2011 

Penyutradaraan 

Terbaik 

Hanung 

Bramantyo 
Nominasi 

Skenario 

Terbaik 

Titien 

Wattimena 

Nominasi 

 
18https://id.wikipedia.org/wiki/%3F (film) (diakses pada: Jum’at, 03 Agustus 2018, jam 20.45 

WIB). 
19https://id.wikipedia.org/wiki/%3F (film) (diakses pada: Jum’at, 03 Agustus 2018, jam 20.45 

WIB). 
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Cerita Asli 

Terbaik 

Hanung 

Bramantyo 
Nominasi 

Tata 

Sinematografi 

Terbaik 

Yadi Sugandi Menang 

Tata Artistik 

Terbaik 

Fauzi Nominasi 

Penyuntung 

Gambar 

Terbaik 

Cesa David 

Luckmansyah 

Nominasi 

Tata Suara 

Terbaik 

Satrio 

Budiono dan 

Saft  

Daultsyah 

Nominasi 

Pemeran 

Pendukung 

Pria Terbaik 

Agus 

Kuncoro 

Nominasi 

Pemeran 

Pendukung 

Wanita Terbaik 

Endhita Nominasi 

Festival Film 

Bandung 

2012 

Sutradara 

Terbaik 

Hanung 

Bramantyo 

Nominasi 

Sinematografi Yadi Sugandi Nominasi 
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Terbaik 

Poster Terbaik  Nominasi 

 

B. Temuan Data tentang Toleransi  

Untuk mengerti tanda-tanda toleransi dalam film “?” (Tanda 

Tanya), sebagaimana pendapat Saussure harus di ketahui terlebih dahulu 

tentang tanda, bahasa dan makna. Setelah melakukan pengamatan, 

ditemukan beberapa tanda-tanda toleransi, pengungkapan bahasa toleransi 

dan makna toleransi dalam film tersebut, berikut ini adalah data-data 

tentang toleransi beragama dalam film “?” (Tanda Tanya). 

a. Tanda-tanda toleransi 

Tanda-tanda toleransi dalam film “?” (Tanda Tanya) ini dapat 

diperoleh dengan menampilkan beberapa adegan (gambar) film 

tersebut. Adapun beberapa adegan yang peneliti peroleh diantarannya: 

 

Gambar 3.8: 

Di restoran Tan Kat Sun ada kalender dengan cover Masjid 
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Gambar 3.9 

Ustadz memisah perkelahian Hendra dengan beberapa jamaah Masjid 

karena saling ejek 

 

 

Gambar 3.10 

Menuk sholat dan istri Tat Kat Sun beribadah sesuai keyakinannya 

 

 

Gambar 3.11 

Menuk memberikan buku Asma’ul Husna pesanan dari Tan Kat Sun 
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Gambar 3.12 

Surya memerankan Yesus dalam acara Paskah 

 

 

Gambar 3.13 

Surya menjadi Santa untuk membantu keluarga Kristen yang anaknya 

sedang sakit dan memberikan hadiah kepada anak tersebut. 

 

 

Gambar 3.14 

Ketika lebaran Surya datang kerumah Rika 
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Gambar 3.15 

Menuk meminta maaf dan turut berbela sungkawa atas peristiwa 

yang menimpa Hendra 

 

 

Gambar 3.16 

Soleh membawa bom yang ada didalam gereja keluar 

 

 

Gambar 3.17 

Peresmian gang Soleh sebagai penghargaan kepada dirinya 
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b. Pengungkapan bahasa toleransi 

Setelah melakukan beberapa pengamatan, maka penulis 

menemukan beberapa pengungkapan percakapan tentang bahasa 

toleransi dalam film “?” (Tanda Tanya) ini pada beberapa adegan. 

Adapun bahasa toleransi yang ada dalam film “?” (Tanda Tanya) adalah 

sebagai berikut: 

Menit Keterangan 

06:27 Menuk mengucapkan salam saat tiba direstoran 

tempat ia bekerja dan dijawab oleh Tan Kat 

Sun 

08:56 Menuk menjelaskan kepada orang yang mau 

membeli makanan direstoran ada masakan 

yang halal. Cara memasaknya juga dipisah 

antara masakan yang mengandung babi dengan 

masakan lain 

09:28 Tan Kat Sun mengingatkan Menuk untuk 

sholat 

20:14 Koko menjelaskan kepada anaknya soal cara 

menggunakan alat masak. Alat masak harus 

dipisah karena yang membeli makanan ada 

orang yang beragama Islam 

45:57 

 

Surya bertanya kepada ustadz soal ia mendapat 

peran sebagai Yesus dalam acara Paskah, 
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46:01 

Ustadz menjelaskan bahwa itu tidak masalah 

asalkan tidak membuat keyakinannya goyah. 

Yah, caranya jangan pernah berfikir ingin 

dihormati. Tapi kamu harus berfikir, bahwa 

kamu ada Sur, tidak hanya sekedar ada. 

Melainkan kamu harus menjadikan dirimu 

orang yang bermanfaat untuk orang yang ada di 

sekelilingmu 

56:01 Romo (Pastur) menjelaskan kepada jemaat 

Gereja yang memprotes jika peran Yesus yang 

dimainkan oleh orang Islam bisa mencemari 

nama baik Yesus. Romo menjawab dengan 

bijak bahwa kerusakan iman tidak akan pernah 

terjadi hanya karena drama. Sejarah telah 

membuktikan, kehancuran iman dan agama 

disebabkan oleh kebodohan, jangan sekali-kali 

berbuat bodoh. 

1:03:01 Tat Kat Sun menjelaskan kepada Hendra kalau 

bulan puasa jendela restoran harus ditutup tirai 

dan tidak menjual daging babi. 

1:05:44 Menuk berkata kepada suaminya kalau 

semenjak warung dipegang oleh Hendra 

pegawai tidak diberi waktu sholat. Soleh 
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langsung mengklaim kalau orang cina memang 

begitu, namun Menuk meluruskan bahwa yang 

melarang pegawai sholat bukan orang Cina 

tetapi Hendra 

1:17:04 Rika mengajarkan anaknya niat berpuasa dan 

menemani sahur 

1:21:49 Tat Kat Sun marah karena Hendra membuka 

restoran pada lebaran kedua. Biasannya 

restoran buka pada lebaran kelima. Tat Kat Sun 

menjelaskan bahwa menjalankan bisinis tidak 

hanya memikirkan keuntungan, tetapi 

menghargai orang lain yang sedang merayakan 

hari kemenangan lebih penting 

1:24:13 Hendra meminta maaf kepada ayahnya soal 

peristiwa yang terjadi. Ia kini mengerti kenapa 

ayahnya selalu baik kepada orang yang tidak 

seagama meskipun kadang orang tersebut tidak 

berbuat baik kepada dirinya. 

1:25:30 Manusia tidak hidup sendirian didunia tapi 

dijalan setapaknya masing-masing.setia 

manusia berjalan sendirian, berjalan, berlari 

dan sesekali berhenti. Setiap jalan setapak itu 

berbedanamun menuju arah yang sama. 
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Mencari sesuatu hal yang sama dengan satu 

tujuan yang sama, hingga semakin dekat 

dengan tujuan manusia semakin menyadari 

bahwa disepanjang jalan setapak yang sudah 

dilewati, ia tidak akan pernah benar-benar 

sendiri. Manusia selalu bersama dengan apa 

yang dicari, bersama tujuannya yaitu Tuhan 

1:35:03 Hendra bertannya kepada Ustadz, apa itu Islam. 

Ustadz menjelaskan, Islam itu artinya adalah 

penyerahan hati dan juga jiwa. Pada saat hati 

sudah diserahkan oleh Allah SWT yang ada 

adalah keikhlasan, maka menjadi Islam adalah 

menjadi manusia yang berupaya untuk terus 

menerus ikhlas, memperbaiki kekurangan yang 

ada pada dirinya dan merubah kekurangan itu 

untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang 

ada disekelilingnya. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Tanda Toleransi Pada Film “?” (Tanda Tanya) 

Setelah peneliti mengamati, melihat dan mendengar elemen-elemen 

film yang ada dalam film “?” (Tanda Tanya) akhirnya peneliti menemukan 

data dan keterangan yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini. Temuan data yang disajikan pada bab sebelumnya kemudian 

dianalisis untuk mengetahui tanda toleransi.Adapun analisis pengungkapan 

tanda tentang toleransi dalam film “?” (Tanda Tanya) sebagaimana berikut: 

Data 1 

Penampilan kalender bercover masjid didalam restoran Tat Kat Sun 

yang terdapat pada tabel 3.8 tersebut menggambarkan tanda-tanda toleransi 

yang bermakna kerukunan. Cover tersebut mengespresikan kesan dan 

memberikan citra bahwa Tat Kat Sun tidak menyukai kekerasan yang 

memungkinkan menjadi awal dari permasalahan yang terjadi, baik seagama 

atau antar umat beragama. Ini sesuai dengan prinsip bahwa setiap manusia 

harus hidup rukun dan damai dengan sesama manusia.1 

Data 2 

Adegan yang menampilkan perkelahian Hendra dan beberapa 

jamaah Masjid kemudian dipisah oleh Ustadz yang terdapat pada tabel 3.9 

menunjukkan bahwa tidak perlu ada perkelahian hanya karena saling ejek. 

 
1http://eprints.walisongo.ac.id 

75 

http://eprints.walisongo.ac.id/
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Perbedaan Suku, Adat, Ras dan Agama tidak harus menjadikan kita 

bertengkar. Peristiwa itu begitu menjunjung tinggi prinsip toleransi bahwa 

kita harus hidup rukun dan damai dengan sesama manusia. Perbedaan 

agama tidak harus dijadikan alasan untuk bermusuh-musuhan.2 

Data 3 

Adegan ketika Menut dan istri Tat Kat Sun melakukan sembahyang 

ditempat yang sama sesuai keyakinan masing-masing, seperti yang terdapat 

pada tabel 3.10 menunjukkan keharmonisan dan kedamaian dalam hidup. 

Mereka telah menunjukkan bahwa ibadah tidak hanya dibatasi oleh bentuk 

bangunan atau hanya karena bentuk bangunan yang berbeda cara ibadah 

tidak bisa dilakukan bersama-sama. Ini sesuai dengan prinsip toleransi 

bahwa tidak boleh memaksakan suatu agama pada orang lain. 

Data 4 

Adegan saat Menuk memberikan buku Amaul Husna kepada Tat 

Kat Sun yang terdapat pada tabel 3.11 memberikan ruang bahwa Tat Kat 

Sun yang beragama lain tidak lantas menutup dirinya untuk mempelajari 

nilai-nilai pada agama lain. Tat Kat Sun meminta menuk untuk 

membawakan buku tersebut untuk mengerti ajaran agama Islam adalah 

rahmat bagi seluruh alam.3Sikap keterbukaan tersebut juga yang membuat 

Menuk merasa betah kerja direstorannya. Dalam wilayah lain, agama bisa 

menjadi pembatas, di Islam misalnya, ada syariat yang ketat tentang 

bagaimana seorang yang beragama Islam harus mentaatinya. Akan tetapi di 

 
2 Ibid. 
3 Pohan, Teori Inklusif,  20 
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sisi lain, hubungan manusia dengan Sang Khalik harus diimbangi dengan 

hubungan antar sesama manusia. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, 

ia membutuhkan orang lain, entah yang seagama ataupun yang beda agama. 

Data 5 

Adegan pada tabel 3.12 ketika Surya memerankan Yesus dalam 

acara paskah dan tabel 3.13 ketika Surya membantu keluarga Kristen 

dengan menjadi Santa untuk memberikan hadiah kepada anaknya yang 

sedang sakit. Setelah bertanya kepada ustadz tentang perang tersebut dan 

tidak dipermasalahkan asal ada batasan, akhirnya Surya mengiyakan, serta  

memerankan Yesus begitu profesionalitas karena latar belakangnya sebagai 

aktor. Selain itu ketika menjadi Santa untuk memberikan hadiah kepada 

anak yang sedang sakit ia menemukan kekuatan kebersamaan yang tidak 

hanya memandang status agama. Bagaiamana Surya telah menunjukkan 

bahwa menolong orang tidak perlu memandang status agama. Ini sesuai 

dengan prinsip toleransi bahwa saling tolong-menolong dengan sesama 

manusia akan mengakibatkan keharmonisan dalam hidup.4 

Data 6 

Adegan pada tabel 3.14 telah menujukkan sikap hidup 

kebersamaan dalam bingkai kemanusiaan. Ketika hari Raya Idul Fitri Surya 

datang kerumah Rika. Mereka tidak menunjukkan perbedaan agama, Rika 

tetap memberi ucapakan kepada Surya atas hari raya yang sedang 

dilaksanakan. Sebagai betuk penghormatan, Rika yang dulunya beragama 

 
4http://eprints.walisongo.ac.id 

http://eprints.walisongo.ac.id/
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Islam juga menyuguhkan makanan kecil untuk Surya seperti kebiasaan 

ketika Hari Raya berlangsung, 

Data 7 

Adegan serta dialog yang disampaikan Menuk kepada Ping Hen 

yang terdapat pada tabel 3.15 tersebut menggambarkan timbulnya suatu isu, 

dimana isunya disini adalah toleransi beragama yang dilakukan oleh Menuk, 

ia mengajak teman-temannya kembali bekerja di restoran keluargaTat Kat 

Sun.Menuk mendukung apa yang dilakukan Ping Hen karena sebelumnya 

Menuk juga bekerja di restoran milik keluarganya tersebut. Kebaikan dan 

toleransi Tan Kat Sun terhadap para pekerja yang beragama Islam di 

restorannnya membuat membuat Menuk dan teman-temannya tidak perlu 

berfikir dua kali untuk membantu dan mendukung langkah yang dilakukan 

Ping Hen untuk membuka restorannya kembali. Bantuan ajakan yang 

Menuk lakukan adalah dalam rangka mendukung langkah Ping Hen untuk 

berubah dan itulah yang menjadi akibat timbulnya toleransi beragama.5 

Data 8 

Adegan pada tabel 3.16 ketika Soleh membawa bom yang ada 

didalam gereja saat sedang berlangsung acara paska, telah menunjukkan 

bahwa tidak ada ajaran yang menyuruh untuk menganggu ibadah 

agama/orang lain. Ketika Soleh mengetahui dibawah kursi jemaat ada 

kardus berisi bom, ia sempat kaget dan langsung membawa bom tersebut 

keluar. Meskipun acara paskah terganggu, namun setidaknya Soleh telah 

 
5 Munawar, Fiqih Antar Umat Beragama, 19 
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menujukkan prinsip toleransi dengan tidak boleh memusuhi orang-orang 

non-muslim yang tidak mengganggu kita.6 

Data 9 

Adegan peresmian nama gang baru yang terdapat pada tabel 3.17 

tersebut menggambarkan klaim moral dan wujud apresiasi dari masyarakat 

terhadap aksi heroik yang di lakukan Soleh saat menyelamatkan ratusan 

umat Katolik yang mengikuti misa natal di gereja. Namanya akan abadi, 

dikenang sebagai simbol toleransi dan penaman bahwa kerukunan antar 

manusia di atas segala-galanya.7 

 

B. Analisis Pengungkapan Bahasa Toleransi Pada Film “?” (Tanda 

Tanya) 

Setelah peneliti mengamati, melihat dan mendengar elemen-elemen 

film yang ada dalam film “?” (Tanda Tanya) akhirnya peneliti menemukan 

data berupa shot, visual, dialog dan keterangan yang terkait dengan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini. Temuan data yang disajikan pada bab 

sebelumnya kemudian dianalisis untuk mengetahui pengungkapan bahasa 

toleransi. Adapun analisis pengungkapan bahasa tentang toleransi dalam 

film “?” (Tanda Tanya) sebagaimana berikut: 

 

 

Data 1 

 
6http://eprints.walisongo.ac.id 
7 Ibid. 

http://eprints.walisongo.ac.id/
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“Pernahkahkalian mendengar, kehancuran iman dikarenakan 

sebuah adegan drama?Sejarah sudah membuktikan, kehancuran iman dan 

agama karena kebodohan, Jangan sekali-kali berbuat bodoh!” 

Kutipan dialog yang di sampaikan oleh Romo Djiwo kepada Doni 

dan kedua temannya yang terdapat pada menit 56:01 tersebut mempunyai 

arti Romo Djiwo percaya bahwa Surya sebagai penganut agama Islam tidak 

mungkin imannya akan hancur atau luntur setelah ia memerankan tokoh 

Yesus dalam pementasan drama pada jum’at agung.Serta juga dialog diatas 

merupakan sebuah pengandaian yang dilakukan oleh Romo Djiwo untuk 

Doni dan kedua temannya yang menentang dan keberatan apabila tokoh 

Yesus diperankan oleh orang Islam (Surya). Pengandaian dialog di atas 

menuju ke arah bentuk toleransi beragama yang dilakukan oleh  Romo 

Djiwo dan sesuai dengan prinsip toleransi bahwa tidak boleh memusuhi 

orang karena agama.8 

Data 2 

“Yang lain udah pada sholattuh, kamu sholat sana” 

 

Kutipan dialog yang disampaikan Tan Kat Sun kepada Menuk yang 

terdapat pada menit 09:28 tersebut mengemas fakta tertentu secara 

mendalam agar satu sisi memiliki bobot makna lebih untuk dijadikan 

rujukan atau pelajaran. Posisinya menjadi pelengkap bingkai inti dalam 

kesatuan makna untuk membenarkan perspektif. Sebagai seorang yang 

berbeda agama, Tan Kat Sunmenghormati dan menghargai ajaran-ajaran 

 
8 Lely, Toleransi Antar Umat Beragama, 14 
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dan tugas seorang muslim.Hal yang dilakukan Tan Kat Sun 

menggambarkan toleransi beragama untuk saling menghormati ibadah yang 

dilakukan oleh agama lain.639 

Data 3 

”Insyaallah saya tetap istiqamah Ustadz” 

Kutipan dialog yang disampaikan Surya kepada Ustadz Wahyu 

yang terdapat pada menit 45:57 tersebut menggambarkan wujud 

tanggungjawab Surya untuk memerankan tokoh Yesus dalam acara jum’at 

agung. Meskipun awalnya ragu, namun akhirnya ia bersedia dan berlatih 

dengan tekun serta bersungguh-sungguh. Selain itu, meskipun ia akan 

memerankan tokoh Yesus dalam acara jum’at agung nanti, iman Surya 

takkan goyah dan tetap pada pendiriannya, yaitu Islam. Hal yang di lakukan 

Surya merupakan suatu pembenaran perspektif tentang toleransi beragama. 

Meskipun ia membantu orang yang berbeda agama dengannya, tidak akan 

mempengaruhi keimanannya.10 

Data 4 

“Yah, caranya jangan pernah berfikir ingin dihormati. Tapi kamu 

harus berfikir, bahwa kamu ada Sur, tidak hanya sekedar ada. Melainkan 

kamu harus menjadikan dirimu orang yang bermanfaat untuk orang yang 

ada di sekelilingmu” 

Kutipan dialog yang disampaikan Ustadz Wahyukepada Surya 

yang terdapat pada menit 46:01 tersebut menggambarkan bentuk motivasi 

 
9http://eprints.walisongo.ac.id 
10 Pohan, Teori Inklusif,  20 

http://eprints.walisongo.ac.id/
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dan penegasan yang diberikan oleh Ustadz Wahyu kepada Surya bahwa 

kehadiran Surya dalam acara jum’at agung akan memberikan manfaat bagi 

orang yang ada di sekitarnya, terkhusus untuk umat Katolik. Dalam acara 

jum’at agung tersebut, kehadiran Surya bukan hanya sebagai penoton, akan 

tetapi ia akan memerankan tokoh utama, yaitu Yesus. Jawaban Ustadz 

Wahyu terhadap pertanyaan Surya merupakan suatu pembenaran perspektif 

tentang toleransi beragama untuk saling tolong-menolong.11 

Data 5 

“Ingat ya Hen, ini bulan puasa, pasang tirai, Barangkali anak-

anak sudah pada tahu”  

“Satuhal lagi, jangan jualan babi bulan ini, kita harus hormati 

orang Islam.Ingat jangan jualan babi sebulan! Ngerti kowe?” 

Dua kutipan dialog yang disampaikan oleh Tan Kat Sun kepada 

Ping Hen yang terdapat pada menit 1:03:01 tersebut menggambarkan bentuk 

penghargaan kepada orang lain.Di dalam adegan tersebut, meskipun Tat Kat 

Sun sekeluarga beragama Tionghoa, ia menghormati dan menghargai ibadah 

agama lain (Islam) untuk melaksanakan puasa Ramadhan dengan menutup 

tirai dan tidak menjual makanan berbahan dasar daging babi di restorannya. 

Ungkapan Tan Kat Sun terkait dengan kebijakan restorannya merupakan 

suatu pembenaran perspektif tentang toleransi beragama.12 

Data 6 

 
11 Ibid. 
12http://eprints.walisongo.ac.id 

http://eprints.walisongo.ac.id/
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“Nawaitu Shouma Ghodin ‘an Ada<i fardi shahri ramadha<na 

hadhihissanati lillahi ta’ a<la” 

Kutipan dialog yang disampaikan Rika kepada Abiyang terdapat 

pada menit 1:17:04 tersebut menggambarkan wujud Rika untuk melakuan 

kewajibannya sebagai Ibu dan merupakan sikap saling mengerti terhadap 

kewajiban ajaran agama Islam yang Abi anut. Hal yang dilakukan Rika 

merupakan suatu pembenaran perspektif tentang toleransi beragama.  

Data 7 

 “Wa’alaikumsalam, Selamat Idul Fitri” 

 

“Ayo masuk” 

 

Kutipan dialog yang disampaikan Rika kepada Surya yang terdapat 

pada menit 1:09:12 tersebut menggambarkan sikap Rika dalam memberikan 

ucapan selamat hari raya Idul Fitri kepada Surya dan kemudian menjamunya 

dengan makan-makanan kecil yang sudah ia siapkan di ruang tamu. 

Ungkapan Rika memberikan ucapan selamat hari raya Idul Fitri kepada 

Surya dan kemudian menjamunya dengan makanan-makanan kecil 

merupakan suatu pembenaran perspektif tentang toleransi beragama.13 

Data 8 

“Dan ada kata-kata yang ku suka, ini juga kado buat kamu” 

“Manusia tidak hidup sendirian di dunia ini.Tapi di jalan 

setapaknya masing-masing. Tiap manusia berjalan sendirian. Berjalan, 

berlari, dan sesekali berhenti. Semua jalan setapak itu berbeda-beda. 

 
13 Ibid. 
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Namun menuju arah yang sama. Mencari suatuhal yang sama dengan satu 

tujuan yang sama, hingga semakin dekat ke tujuan, manusia semakin 

menyadari, bahwa disepanjanjang jalan setapak yang sudah dilewati ia tak 

akan pernah berjalan sendiri. Manusia selalu bersama apa yang ia cari, 

bersama tujuannya, yaitu, tuhan” 

Dua kutipan dialog yang disampaikan Rika kepada Surya yang 

terdapat pada menit 1:25:30 tersebut menggambarkan perangkat toleransi.Di 

dalam dialog pertama Rika memberikan hadiah kepada Surya berupa kata-

kata yang ia kutip dari novel yang ia baca. Pemberian hadiah yang di 

berikan Rika kepada Surya merupakan suatu pembenaran perspektif tentang 

toleransi beragama. Di dalam dialog kedua Rika membacakan kutipan dari 

novel yang memiliki makna tersirat bahwa dalam menjalani kehidupan di 

dunia manusia bersama dengan orang-orang yang memiliki latar belakang 

yang berbeda-beda, termasuk latar belakang agama. Hal tersebut yang 

membuat seseorang harus saling menyadari dan saling menjaga kerukunan 

dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda tersebut.14 Inti kutipan yang 

dibacakan oleh Rika merupakan suatu pembenaran perspektif tentang 

toleransi beragama. 

 

Data 9 

”Islam itu artinya adalah penyerahan hati dan penyerahan jiwa, 

Pada saat hati sudah diserahkan pada Allah SWT yang ada adalah  

 
14 Pohan, Teori Inklusif,  22 
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keikhlasan. Makan menjadi Islam adalah menjadi manusia yang terus-

menerus  untuk ikhlas memperbaiki kekurangan yang ada dalam dirinya 

dan merubah kekurangan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi  

sekelilingya” 

Kutipan kalimat terakhir pada dialog yang disampaikan Ustadz 

Wahyu kepada Ping Hen yang terdapat pada menit 1:35:03 tersebut 

menjelaskan beberapa transisi gambar dan kutipan. Dialog dari Ustadz 

Wahyu tersebut menggambarkan ada tiga perangkat toleransi. Pertama,Ping 

Hen memberikan jaminan halal bagi umat Islam yang ingin makan di 

restorannya. Kedua, Rika mengadakan syukuran dan memberikan bingkisan 

kepada teman-teman Abi (anaknya) setelah Abi khatam al-Qur’an. Ketiga, 

meskipun Ping Hen sebelum beragama Islam sering membuat keributan, 

kebijkan yang tak berpihak pada masyarakat yang beragam Islam, Ping Hen 

tetap di hormati dan dihargai oleh orang Islam. Dan keempat kutipan 

kalimat terakhir pada dialog yang disampaikan Ustadz Wahyu memberikan 

makna bahwa umat Islam yaitu untuk berproses menjadi pribadi yang lebih 

baik dan menjadi manusia yang  bermanfaat bagi sekelilingnya,15 baik yang 

seagama maupun tidak merupakan suatu pembenaran perspektif tentang 

toleransi beragama. 

Data 10 

“Enggak kok buk, di sini ada ayam juga” 

 
15 Munawar, Fiqih Antar Umat Beragama, 19 
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“Enggak buk, di sini panci penggorengan, pisau, telenan, sampai 

sendok garpu semua dipisah buk, nggak jadi satu. Di sini emang 

peraturannya seperti itu” 

Dua kutipan dialog yang di sampaikan Menuk dan calon pembeli 

yang beragama Islam yang terdapat pada menit 08:56 tersebut 

menggambarkan perangkat toleransi.16 Kalimatdi atas merupakan sebuah 

penggambaran bahwa peranturan yang diterapkan pada restoran Tat Kat Sun 

adalah dalam rangka toleransi beragama. 

Data 11 

“Ini pisau yang ada tandanya untuk masak babi, yang ini bukan 

babi. Nah sodet, sodet buat goreng juga beda. Ini ada yang merah, ini buat 

babi, nah ini yang bukan babi” 

Dialog ayang di sampaikan Tan Kat Sun kepada Ping Hen 

(anaknya) yang terdapat pada menit 20:14 tersebut merupakan sebuah 

penggambaran bahwa peranturan tentang penggunaan alat memasakan yang 

diterapkan pada restoran Tat Kat Sun adalah dalam rangka toleransi 

beragama. 

Data 12 

”Itukan hanya fisikmu, hanya tubuhmu. Walaupun kamu ada di 

negeri dzolim sekalipun, tapi kalau kamu yakin, kamu bisa jaga hatimu,  

keimananmu hanya untuk Allah SWT, Insyaallah aku yakin tak akan ada 

apa-apa” 

 
16 Pohan, Teori Inklusif,  21 
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Dialog yang di sampaikan Ustadz Wahyu kepada Surya yang 

terdapat pada menit 45:57 tersebut merupakan sebuah penggambaran bahwa 

ia membolehkan Surya memerankan tokoh Yesus dalam acara jum’at agung 

selagi Surya tetap bisa menjaga keimanannya hanya untuk kepada Allah 

SWT. Pembolehan atas apa yang akan Surya lakukan adalah dalam rangka 

toleransi beragama.17 

 

C. Analisis Sintagmatik &Pradigmatik Tentang Makna Toleransi Pada 

Film “?” (Tanda Tanya) 

Didalam konteks strukturalisme bahasa, tanda tidak dapat dilihat 

hanya secara individu, akan tetapi dalam relasi dan kombinasinya dengan 

tanda-tanda lainnya dalam sebuah sisitem.18 Analisis tanda berdasarkan 

sistem atau kombinasi yang lebih besar melibatkan apa yang disebut dengan 

aturan pengkombinasian yang terdiri dari dua model relasi, yaitu 

sintagmatik dan paradigmatik.  Adapun analisis sintagmatik dan 

paradigmatik tentang toleransi pada Film “?” (Tanda Tanya) sebagai 

berikut: 

1. Sintagmatik 

Sintagmatik digunakan untuk mengetahui struktur 

urutannya, tata bahasa dan gramatika.19 Sintagmatik dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui tanda dan bahasa 

 
17 Munawar, Fiqih Antar Umat Beragama, 19 
18 Richard Harland, Superstrukturalis (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), 174 
19 Iswahyudi, Msyarakat High Politich, 38-39 



88 
 

 

toleransi secara urut. Adapun data sintagmatik dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

a.  Gambar 3.8 dan gambar 3.11  

Data ini menujukkan bentuk toleransi dalam hal tidak boleh 

memaksakan suatu agama pada orang lain.  

Bagaimana toleransi beragama telah ditunjukkan oleh Tat 

Kat Sun sebagai pemilik restoran dengan menggunakan 

kalender bercover masjid yang biasanya identik dengan simbol 

Islam. Selain itu Menuk juga membawakan buku Asma’ul 

Husna yang telah dipesan oleh Tat Kat Sun. Dalam 

kesehariannya ketika Menuk tiba di restoran tempat bekerja ia 

biasa mengucapkan salam dan dijawab oleh Tat Kat Sun 

beserta istrinya. Sikap profeionalitas dalam pekerjaan dengan 

mengedepankan toleransi juga biasa dilakukan Menuk yang 

sering menjelaskan kepada orang yang mau membeli makanan 

direstoran bahwa juga ada masakan yang halal menurut ajaran 

Islam. Menuk juga memberi tahu kalau cara memasaknya juga 

dipisah antara masakan babi dengan lainya.  

b. Gambar 3.12 dan gambar 3.13 

Data ini menujukkan bentuk toleransi dalam hal tidak boleh 

memusuhi orang-orang non muslim.  

Setelah mengalami kegagalan berkali-kali untuk menjadi 

aktor, ketika mendapat tawaran memerankan Yesus dalam 
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acara Paskah, Surya sempat mengalami kebingungan. Ia sempat 

berfikiran tidak siap menerima cemoohan orang lain. Namun 

Surya mencoba bertanya kepada Ustadz tentang hal tersebut, 

akhirnya Ustadz tidak mempermasalahkan asalkan peran itu 

tidak membuat keyakinan Surya goyah. Sebelum hari Paskah 

itu dimulai, Surya juga membantu keluarga Kristen dengan 

menjadi Santa agar anaknya mau diberi hadiah.  

Saat acara Paskah dimulai, Surya mendapat penolakan dari 

beberapa jamaat yang merasa jika peran Yesus diperankan oleh 

orang Islam akan merusak nama baik Yesus, namun Romo 

(Pastur) menjelaskan dengan bijaksana kepada jemaat tersebut 

bahwa tidak ada kerusakan iman disebabkan karena drama. 

Sejarah telah mencatat bahwa kerusakan Iman dan Agama 

disebabkan karena kebodohan. 

c. Gambar 3.9, gambar 3.14 dan gambar 3.15 

Data ini menujukkan bentuk toleransi dalam hal hidup 

rukun dan damai dengan sesama manusia 

Bentuk toleransi tersebut dapat dilihat ketika Ustadz 

memisah perkelahian antara Hendra dengan beberapa jemaah 

Masjid karena saling ejek. Sebelum restoran miliknya Tat Kat 

Sun diserahkan kepada anaknya ia menjelaskan kepada Hendra 

bagaimana cara menggunakan alat masak. Alat masak yang 

dipisah telah menunjukkan sikap toleransi oleh Tat Kat Sun 
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dengan ajaran Islam yang tidak memperbolehkan memakan 

daging babi 

Menuk memberi tahu suaminya kalau semenjak resrtoran 

dipegang oleh Hendra, Menuk dan pegawai yang lain tidak 

diberi waktu sholat. Ketika itu Soleh langsung mengklaim 

kalau kelakuan orang Cina memang seperti itu, namun Menuk 

meluruskan bahwa yang melarang pegawainya sholat bukan 

orang Cina melainkan Hendra. 

Selain itu Tat Kat Sun naik pitam karena Hendra membuka 

restoran pada lebarann kedua karena selama restoran dipegang 

olehnya restoran dibuka pada lebaran ke lima. Tat Kat Sun 

menjelaskan kepada Hendra bahwa menjalankan bisnis tidak 

hanya memikirkan keuntungan tetapi menghargai orang lain 

yang sedang merayakan hari kemenangan lebih penting. 

Rika yang setelah perceraian dengan suaminya berganti 

agama ke Kristen tetap membiarkan anaknya memeluk Islam, 

menghantarkannya mengaji, mengajarkan anaknya niat 

berpuasa dan menemaninya sahur. Rika juga menemani 

anaknya merayakan hari raya Idul Fitri. 

d. Gambar 3.16 dan gambar 3.17 

Data ini menujukkan bentuk toleransi dalam hal saling 

tolong menolong dengan sesama manusia. 
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Ketika acara Paskah dimulai, selain polisi yang ditugaskan 

untuk menjaga keamanan, Banser juga ikut membantu. Waktu 

itu Soleh mendapat tugas berjaga didepan pintu. Mengetahui 

dibawah kursi jemaat ada kardus Soleh menghampiri dan 

membukannya. Dalam kardus tersebut berisi bom dan Soleh 

membawanya keluar dan akhirnya bom tersebut meledak dalam 

dekapan Soleh. 

Setelah peristiwa tersebut, Hendra yang awalnya membenci 

Soleh karena Menuk lebih memilihnya akhirnya mengerti. 

Hendra meminta maaf kepada ayahnya atas peristiwa yang 

terjadi selama ia mengelola restoran. Hendra mengerti mengapa 

ayahnya selalu baik kepada orang yang tidak segama, meskipun 

kadang orang tersebut tidak berbuat baik pada dirinya. 

Hendra bertanya kepada Ustadz apa itu islam. Dengan 

bijaksana Ustadz tersebut menjelaskan bahwa Islam itu artinya 

adalah penyerahan hari dan juga jiwa. Pada saat hati sudah 

diserahkan oleh Allah SWT yang ada adalah keikhlasan, maka 

menjadi Islam adalah menjadi manusia yang berupaya untuk 

terus menerus ikhlas, memperbaiki kekurangan yang ada pada 

dirinya dan merubah kekurangan itu untuk sesuatu yang 

bermanfaat bagi orang yang ada disekelilingnya. 

Manusia tidak hidup sendirian didunia, tetapi jalan 

setapaknya masing-masing. Setiap manusia berjalan sendirian, 
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melangkah, berlari dan sesekali berhenti. Setiap jalan setapak 

itu berbeda namun menuju arah yang sama. Mencari sesuatu 

yang sama dengan tujuan yang sama. Sehingga semakin dekat 

dengan tujuan manusia semakin menyadari bahwa disepanjang 

jalan setapak yang sudah dilewati, ia tidak akan pernah benar-

benar sendiri. Manusia selalu bersama dengan apa yang dicari, 

bersama tujuannya yaitu Tuhan. 

Menjelang tahun baru akhirnya Gang Soleh diresmikan 

sebagai upaya mengenang dan menghormati sikap toleransi 

yang dilakukan oleh Soleh.  

2. Paradigmatik 

Paradigmatik diperlukan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui hubungan tanda dan bahasa satu dengan tanda dan 

bahasa yang lain.20 Apakah dalam adegan maupun tanda dalam 

film dapat dikaitkan dengan bahasa dan tanda lain. Adapun 

hasil pengamatan peneliti sebagai berikut. 

Kerukunan antar umat beragama pada mulanya atas prakasa 

dan program pemerintah, namun tidak berada dibawah dan 

pengaruh pemerintah. Esensi kerukunan bukan pemerintah 

melainkan umat beragama itu sendiri. Bila terjadi perselisihan, 

intern suatu agama maupun antar umat beragama diselesaikan 

umat bergama itu sendiri 

 
20 Ibid. 
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a. Melihat rangkaian adegan yang terdapat pada data 

Gambar 3.8 dan menit 06:27 peneliti menemukan 

simbol yang menujukkan bentuk toleransi. Pertama, 

sikap beragama tidak lantas menjadikan Tat Kat Sun 

anti terhadap apapun yang selain agamannya. Kedua, 

Menuk juga sudah terbiasa mengucapkan salam ketika 

tiba direstoran tempat ia bekerja dan dijawab oleh Tat 

Kat Sun dan pegawai lainnya. Baik Menuk dan Tak Kat 

Sun yang berbeda agama, tetap mengedepankan sisi 

profesionalitas dalam pekerjaan, tanpa harus 

menghilangkan ajaran hidup agamanya masing-masing. 

b. Pada adegan yang terdapat pada data gambar 3.10 dan 

menit 08:56 menujukkan bahwa sikap toleransi bisa 

direalisasikan dengan tidak mempermasalahkan dimana 

seseorang melakukan ibadahnya masing-masing. 

Misalnya ketika Menuk dan istri Tat Kat Sun beribadah 

didalam ruangan yang sama. Selain itu, sikap 

profesionalitas dalam bekerja juga ditunjukkan oleh 

Menuk ketika menjelaskan kepada orang yang mau 

membeli makanan direstoran bahwa juga ada masakan 

yang halal, cara memasaknya juga dipisah antara 

masakan daging babi dan masakan yang lain. Sikap 

Menuk telah menegaskan simbol tentang fungsinya 
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sebagai manusia yang harus bertanggungjawab atas 

pekerjaan. Serta ia tetap bisa melakukan ibadah 

meskipun dalam tempat yang bersamaan istri Tat Kat 

Sun juga melakukan. 

c. Didalam adegan yang terdapat pada gambar 3.11 dan 

menit 09.28 ada sikap inklusif yang diperlihatkan Tat 

Kat Sun, ia ingin mengerti pokok-pokok ajaran pada 

agama yang Menuk peluk. Tat Kat Sun juga sering 

mengingatkan kepada karyawan direstoran untuk 

melakukan sholat. Sikap inklusif tersebut 

menggambarkan realita yang sedang terjadi, restoran 

miliknya, yang rata-rata karyawannya beragama Islam 

tetap bisa berjalan. Menuk dan teman-temannya tetap 

diperbolehkan melakukan ibadah. 

d. Adegan yang terdapat pada gambar 3.12 dan menit 

45:47 ada pendalaman toleransi yang ditampilkan. 

Misalnya ketika Surya memerankan Yesus dalam acara 

paskah. Sebelum menerima tawaran tersebut, Surya 

bertanya kepada Ustadz soal peran yang ia dapat. 

Ustadz menjelaskan bahwa itu tidak masalah asalkan 

tidak membaut keyakinan goyah. Sikap inklusif juga 

disampaikan oleh Ustadz, bahwa Surya harus 

mempunyai sisi di mana ia harus tetap berhubungan 
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dengan manusia tanpa harus meninggalkan hubungan 

dengan Tuhannya. 

e. Pada data gambar 3.13 dan menit 56:01 menujukkan 

sikap tepo slira yang menjadi bagian dari toleransi. 

Misalnya ketika Surya menjadi Santa untuk membantu 

keluraga Kristen yang anaknya sedang sakit dan 

memberikan hadiah kepada anak tersebut. Selain itu 

ketika Romo (Pastur) menjelaskan menjelaskan dengan 

bijaksana kepada jemaat tersebut bahwa tidak ada 

kerusakan iman disebabkan karena drama. Sejarah telah 

mencatat bahwa kerusakan Iman dan Agama 

disebabkan karena kebodohan. Toleransi menjadi 

pangkal kerukunan hidup, tanpa kerukunan, ajaran 

agama akan selalu berbenturan, menjadi ajaran yang 

tidak bisa bermanfaat bagi seluruh alam. 

f. Adegan yang terdapat pada data gambar 3.9 dan menit 

20:14 ada sikap membela yang minoritas. Misalnya 

ketika Ustadz memisah perkelahian angtara Hendra 

dengan beberapa jemaah Masjid karena saling ejek 

walalupun pada akhirnya sebagian pemuda yang 

berkelahi tersebut tidak mau sholat berjamaah karena 

yang mengimami Ustadz tersebut. Selain itu Tat Kat 

Sun menjelaskan kepada Hendra cara menggunakan alat 
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masak. Alat masak harus dipisah karena yang membeli 

makanan ada orang yang beragama Islam. Ustadz 

menginginkan perdamaian, serta Tat Kat Sun tetap 

berbisnis dengan mengedepankan kaidah-kaidah dalam 

ajaran di luar yang ia anut. Misalnya menyediakan 

masakan yang halal untuk umat Islam. 

g. Pada data 3.15 dan menit 1:03:01 tentang toleransi 

dalam berbisnis. Tat Kat Sun menjelaskan kepada 

Hendra kalau bulan puasa jendela restoran harus ditutup 

tirai dan tidak menjual daging babi. Menuk meminta 

maaf dan turut berduka cita atas peristiwa yang 

dilakukan beberapa orang Islam karena telah merusak 

restoran yang dikelola Hendra. Pesan Tat Kat Sun 

kepada anaknya untuk menutup restoran dengan tirai 

ternyata tidak diindahkan, hal tersebut mendapat respon 

yang keras dari umat Islam, akhirnya restorannya pun 

dirusak. Setelah perusakan tersebut Menuk dengan 

keberaniannya meminta maaf kepada Hendra. 

h. Melihat rangkaian adegan yang terdapat pada data 

menit 1:05:44 dan menit 1:21:49 ada penilaian objektif 

tentang sikap toleransi. Misalnya ketika Menuk 

menjelaskan kepada sumainya kalau semenjak restoran 

dipegang oleh Hendra pegawai tidak diberi waktu 



97 
 

 

sholat. Soleh langsung mengklaim kalau orang Cina 

memang begitu kelakuannya, namun Menuk 

meluruskan bahwa yang melarang sholat bukan orang 

Cina melainkan Hendra. Menuk menjelaskan bahwa 

setiap agama tidak pernah mengajarkan kejahatan. 

Semua tergantung pada penganutnya masing-masing. 

Tat Kat Sun juga marah karena Hendra membuka 

restoran pada lebaran kedua. Sebab biasanya restoran 

buka pada lebaran kelima. Baginya berbisnis tidak 

memikirkan masalah keuntungan, tetapi menghargai 

orang lain yang sedang merayakan hari kemenangan 

lebih penting. 

i. Dalam adegan yang terdapat pada data menit 1:07:04 

dan gambar 3.14 tentang sikap menghargai agama lain. 

Misalnya ketika Rika tetap menemani anaknya sahur 

dan mengajarkan niatnya, sementara ia sendiri sudah 

menjadi pemeluk agama Kristen. Surya juga masih 

mendatangi rumah Rika dan tetap berhubungan akrab. 

j. Setelah mengamati adegan yang terdapat pada gambar 

3.16 dan gambar 3.17 keduanya telah menunjukkan 

patriotisme toleransi yang dilakukan oleh Soleh ketika 

ia membawa bom yang ada didalam geraka keluar saat 

sedang berlangsung kegiatan paskah. Akhirnya semua 
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orang menyepakati untuk mengenang dan menghargai 

perjuangannya dengan meresmikan Gang Soleh 

k. Melihat rangkaian adegan yang terdapat pada data 

menit 1:24:13, 1:25:30 dan 1:35:03 ada sikap mengakui 

kesalahan dan mengerti betapa penting sebuah toleransi 

dalam kehidupan. Misalnya Hendra bertanya kepada 

Ustadz apa itu Islam. Dengan bijaksana Ustadz tersebut 

menjelaskan bahwa Islam itu artinya adalah penyerahan 

hari dan juga jiwa. Pada saat hati sudah diserahkan oleh 

Allah SWT yang ada adalah keikhlasan, maka menjadi 

Islam adalah menjadi manusia yang berupaya untuk 

terus menerus ikhlas, memperbaiki kekurangan yang 

ada pada dirinya dan merubah kekurangan itu untuk 

sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang ada 

disekelilingnya. 

Manusia tidak hidup sendirian didunia, tetapi jalan 

setapaknya masing-masing. Setiap manusia berjalan 

sendirian, melangkah, berlari dan sesekali berhenti. 

Setiap jalan setapak itu berbeda namun menuju arah 

yang sama. Mencari sesuatu yang sama dengan tujuan 

yang sama. Sehingga semakin dekat dengan tujuan 

manusia semakin menyadari bahwa disepanjang jalan 

setapak yang sudah dilewati, ia tidak akan pernah 
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benar-benar sendiri. Manusia selalu bersama dengan 

apa yang dicari, bersama tujuannya yaitu Tuhan. 

 

3. Analisis Makna Toleransi Pada Film “?” (Tanda Tanya) 

Setelah peneliti mengamati, melihat dan mendengar elemen-elemen 

film yang ada dalam film “?” (Tanda Tanya) akhirnya peneliti menemukan 

bentuk-bentuk toleransi dalam film tersebut. Adapun analisis bentuk 

toleransi dalam film “?” (Tanda Tanya) sebagaimana berikut: 

a. Tidak boleh memaksakan suatu agama pada orang lain 

Setiap agama menjanjikan kemaslahatan bagi seluruh manusia 

tanpa pengecualian, dan setiap penganut agama menyakini sepenuhnya 

bahwa Tuhan yang merupakan sumber ajaran Agama itu adalah Tuhan yang 

Maha Sempurna21 sebagaimana terdapat pada gambar dan menit tersebut 

peneliti menemukan bentuk toleransi bahwa urusan agama adalah hak 

prioritas setiap manusia tanpa harus mencampur adukan dengan hal lain. 

Pada menit 08: 56 ketika Tat Kat Sun mengingatkan Menuk untuk 

sembahyangdan gambar 3.10 ketika Menuk dan istri Tat Kat Sun beribadah 

pada tempat yang sama sesuai keyakinannya masing-masing. Ketaatan dan 

kedurhakaan manusia tidak akan pernah mempengaruhi atau menambah 

kesempurnaan dari Tuhan. Maka dari itu sedemikian besarnya Tuhan 

sehingga manusia diberi kebebasan untuk menerima atau menolak petunjuk 

agama, dan karena itulah Tuhan menuntut ketulusan beribadah dan 

 
21 Liza Wahyuninto, Abd Qodir Muslim, Memburu Akar Pluralism Agama: Mencari Isyarat-

Isyarat Pluralism Agama Dalam Al-Quran, Sejarah Dan Berbagai Perspektif (Malang: UIN Press, 

2010), 99 
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beragama dan tidak membenarkan paksaan dalam bentuk apapun, baik yang 

nyata maupun yang terselubung. 

b. Tidak memusuhi orang-orang non muslim 

Islam adalah agama yang mampu menyatukan rakyat, 

menimbulkan rasa kasih sayang, dan pada akhirnya semua hal tersebut dapat 

menciptakan tali persaudaraan diantara pemeluknya22Sebagaimana terdapat 

pada gambar 3.9 ketika Ustadz memisah perkelahian antara Hendra dengan 

beberapa jamaah masjid karena saling ejek dan gambar 3.15 saat Menuk 

meminta maaf dan turut berduka cita kepada Hendra atas perisstiwa 

kerusuhan yang dilakukan oleh beberapa orang islam direstoran miliknya. 

Atas dasar itulah maka semua jenis manusia, semua warna kulit, semua 

bahasa dan semua penganut agama berhak mendapat hak untuk beribadah 

dan perlindungan. 

Mereka semua merasakan di dalam suatu keluarga yang 

mempertemukan dalam satu ikatan, ialah ikatan kemanusiaan yang tidak 

mengenal perbedaan hitam, putih, utara, selatan karena semua makhluk 

Tuhan dan berasal dari sumber yang sama. Sebagaimana terdapat pada 

menit 20:14 ketika Tat Kat Sun menjelaskan kepada Hendra bagaimana cara 

menggunakan alat masak. Alat masak di restoran Tat Kat Sun memang 

sengaja dipisahkan karena yang membeli makanan direstorannya ada orang 

yang beragama Islam dan juga pada menit 1:03:01 saat Tat Kat Sun 

 
22 http://eprints.walisongo.ac.id 



101 
 

 

memberitahu Hendra kalau bulan puasa jendela restoran harus ditutup dan 

tidak menjual daging babi. 

Pada menit 1:21:4 Tat Kat Sun marah karena Hendra membuka 

restoran pada lebaran kedua karena biasanya restoran buka pada lebaran ke 

lima. Dalam menit tersebut mencoba menjelaskan bahwa menjalankan 

bisnis tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi menghargai orang lain 

yang sedang merayakan hari kemenangan lebih penting. Jadi menerima dan 

menghargai sesama umat Tuhan akan menghindarkan dari sikap saling 

memusuhi antara umat yang satu dengan yang lain karena hal tersebut tidak 

diajarkan dalam agama apapun.  

c. Saling tolong-menolong dengan sesama manusia 

Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, sudah seharusnya 

berbuat baik kepada sesama manusia.23 Sebagaimana terdapat pada gambar 

3.12 ketika Surya memerankan Yesus dalam acara Paskah dan gambar 3.13 

ketika Surnya menjadi Santa untuk membantu keluarga Kristen yang 

anaknya sedang sakit dan memberikan hadiah kepada anak tersebut. 

Manusia adalah makhluk sosial yang pada hakikatnya saling membutuhkan 

satu sama lain.  

Manusia juga perlu saling tolong menolong dengan sesama 

manusia. Tolong menolong yang dimaksud adalah dalam hal kebaikan. 

Sesama makhluk Tuhan tidak diperbolehkan untuk berbuat kejahatan pada 

manusia, bahwa ketika kita membantu orang yang beragama lain tidak akan 

 
23 Liza Wahyuninto, Abd Qodir Muslim, Memburu Akar Pluralism Agama: Mencari Isyarat-

Isyarat Pluralism Agama Dalam Al-Quran, Sejarah Dan Berbagai Perspektif (Malang: UIN Press, 

2010), 99 
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menggoyahkan keimanan kita kepada agama. Sebagaimana yang terdapat 

pada menit 45:57 saat Surya bertanya kepada ustadz mengenai perannya 

sebagai Yesus dalam acara Paskah. Ustadz menjelaskan bahwa itu tidak 

bermasalah asalkan tidak membuat keyakinan goyah. Juga pada menit 56:01 

ketika Romo (Pastur) menjelaskan dengan bijaksana kepada Jemaat Gerja 

yang memprotes jika peran Yesus yang dimainkan oleh Surya (Islam) akan 

mencemari nama baik Yesus. Kerusakan iman tidak pernah terjadi hanya 

karena drama. Sejarah telah membuktikan kehancuran iman dan agama 

disebabkan oleh kebodohan. 

d. Hidup rukun dan damai dengan sesama manusia 

Hidup rukun dan damai dengan sesama manusia baik yang muslim 

maupun non muslim seperti yang diajarkan Rasulullah akan membawa umat 

manusia pada kehidupan yang damai.24 Sebagaimana yang terdapat pada 

gambar 3.16 ketika Soleh membawa bom yang ada didalam Gereja ketika 

sedang berlangsung hari Paskah Umat Kristiani dan gambar 3.17 saat 

peresmian Gang Soleh sebagai penghargaan kepada Soleh. 

Seperti yang telah diajarkan, mengenai bersikap lembut kepada 

sesama manusia baik yang beragama lain sebab nilai dari agama sendiri 

mengajarkan pada kerukunan. Sebagaimana pada menit 1:24:13 ketika 

Hendra meminta maaf kepada ayahnya mengenai peristiwa yang terjadi. Ia 

kini mengerti kenapa ayahnya selalu baik kepada orang yang tidak seagama 

meskipun kadang orang tersebut tidak berbuat baik pada dirinya. 

 
24 http://eprints.walisongo.ac.id 
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Pada menit 1:35:03 ketika Hendra bertanya kepada Ustadz apa itu 

islam. Dengan bijaksana Ustadz tersebut menjelaskan bahwa Islam itu 

artinya adalah penyerahan hari dan juga jiwa. Pada saat hati sudah 

diserahkan oleh Allah SWT yang ada adalah keikhlasan, maka menjadi 

Islam adalah menjadi manusia yang berupaya untuk terus menerus ikhlas, 

memperbaiki kekurangan yang ada pada dirinya dan merubah kekurangan 

itu untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang ada disekelilingnya. 

Manusia tidak hidup sendirian didunia, tetapi jalan setapaknya 

masing-masing. Setiap manusia berjalan sendirian, melangkah, berlari dan 

sesekali berhenti. Setiap jalan setapak itu berbeda namun menuju arah yang 

sama. Mencari sesuatu yang sama dengan tujuan yang sama. Sehingga 

semakin dekat dengan tujuan manusia semakin menyadari bahwa 

disepanjang jalan setapak yang sudah dilewati, ia tidak akan pernah benar-

benar sendiri. Manusia selalu bersama dengan apa yang dicari, bersama 

tujuannya yaitu Tuhan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah menemukan dan menganalisis hasil temuan data dengan 

menggunakan Semiotika Ferdinand De Saussure pada film “?” (Tanda 

Tanya)  yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tanda-tanda toleransi dalam film “?” (Tanda Tanya) ditampilkan 

dalam bentuk visual gambar dan adegan 

2. Pengungkapan bahasa toleransi dalam film “?” (Tanda Tanya) 

diungkapkan dalam bentuk dialog, doa dan fatwa. 

3. Makna toleransi dalam film “?” (Tanda Tanya) adalah: pertama, tidak 

boleh memaksakan suatu agama pada orang lain, bahwa setiap agama 

menjanjikan kemaslahatan bagi seluruh manusia tanpa pengecualian. 

Kedua, tidak memusuhi orang-orang non muslim karena Islam adalah 

agama yang mampu menyatukan rakyat, menimbulkan rasa kasih sayang, 

dan pada akhirnya semua hal tersebut dapat menciptakan tali 

persaudaraan diantara pemeluknya.Ketiga, saling tolong-menolong 

dengan sesama manusia karena dalam kehidupan bermasyarakat dan 

beragama, sudah seharusnya berbuat baik kepada sesama manusia. 

Keempat, hidup rukun dan damai dengan sesama manusia. Hidup rukun 

dan damai dengan sesama manusia baik yang muslim maupun non 

104 



105 
 

 

muslim seperti yang diajarkan Rasulullah akan membawa umat manusia 

pada kehidupan yang damai. 

 

B. Saran 

Dari penelitian diatas, penulis memberikan saran kepada kreator 

film, pemerintah (lembaga perfilman), dan masyarakat untuk, pertama, 

menciptakan karya-karya yang tidak hanya mencari komersilnya saja, akan 

tetapi juga menciptkan karya-karya yang benilai positif untuk masyarakat. 

Kedua, memberikan ruang bagi film-film berkualitas lainnya untuk 

menjadi bahan kajian dan penelitian dengan tujuan hasilnya dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi banyak terjadi di 

Indonesia seperti halnya masalah konflik SARA.  

Dalam menonton sebuah film kita hendaknya tidak bersikap pasif 

terhadap apa saja yang disajikan dalam film tersebut, tetapi yang harus kita 

lakukan adalah bersikap aktif dan kritis terhadap film yang kita tonton. 

Sikap aktif dan kritis akan menuntun kita untuk mengetahui arah sebuah 

film dan mengetahui makna yang terkandung dalam film yang 

disampaikan oleh sutradara film tersebut. Hal tersebut sangat penting 

untuk diketahui agar tidak mudah terprovokasi dan memicu terjadinya 

sebuah konflik 
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