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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Penelitian Sebelumnya 

 

Iksan (1996) mengatakan bahwa tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil 

penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian, teori, 

konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang 

dilakukan orang lain. Penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka untuk 

memudahkan peneliti menentukan langkah-langkah yang sistematis. Penelitian 

terdahulu menjadi acuan atau gambaran untuk menunjang dan membantu proses 

penelitian yang akan dilakukan. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk 

menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama 

seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya.  

(Masyhuri dan zainuddin, 2008: 100)  

 

Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang dapat dilihat di bawah ini: 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Judul Metode Konstribusi bagi 

Peneliti 

Perbedaan 

Peneliti 
1. Theresia 

chrisya 

(2013/Skrip

si/Universit

as 

Diponegoro

) 

Represtasi 

Nasionalis

me dalam 

Film 

Soegija 

100% 

Indonesia. 

Analisis 

Semiotik

a 

Film merupakan sebuah 

perwakilan atas 

penggambaran realitas 

akan kehidupan 

masyarakat atau budaya 

yang ada dalam 

kehidupan manusia. 

Dalam film ini secara 

praktis memberikan 

wawasan masyarakat 

luas bahwa film ini tidak 

menyiarkan keagamaan 

melainkan penghargaan 

terhadap mulkuturalisme 

serta rasa nasionalisme 

yang tinggi terhadap 

bangsa dan negaranya 

dan perbandingan 

dengan meletakan nilai-

nilai religi dan budaya 

sebagai sendi dasar 

dalam film Soegija. Dan 

dalam film ini dapat 

memberikan kontibusi 

pengembangan ilmu 

komunikasi media massa 

khususnya perfilman. 

Perbedaan 

terlihat 

dalam 

metode 

pendekatan 

kualitatif 

dengan 

menggunaka

n analisis 

semiotika 

atau 

menganalisi

s obyek 

yang diteliti. 

Dalam 

skripsi 

tersebut 

peneliti 

menggunaka

n semiotika 

televisi John 

Fiske yang 

memasukan 

kode-kode 

sosial 

kedalam 

tiga level 

yaitu 

realitas, 

representasi 

dan 

ideologi. 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Judul Metode Konstribusi Bagi 

Peneliti 

Perbedaan 

Penelitian 

2.  Nurmala 

Sari 

(2013/Skrip

si/Universit

as 

Mercubuana

) 

Represen

tasi 

Agama 

Katolik 

Dalam 

Film 

Soegija  

Analisis 

Semiotik

a 

Saat ini film dan juga 

media massa lainnya 

sering digunakan oleh 

pihak- 

pihak tertentu sebagai 

media penyampai 

ideologi. Digambarkan  

dengan simbol-simbol 

dari ideologi yang hendak 

disampaikan, sesuai 

dengan teori hegemoni 

dari Antonio Garmsci dan 

juga teori semiotika oleh 

Roland Barthes.Ideologi 

yang disampaikan dapat 

berupa ajaran agama, 

diantaranya agama 

Katolik. 

 

Dalam 

penelitian 

ini 

digunakan 

penelitian 

semiotika 

Roland 

Barthes dan 

juga teori 

kritis 

hegemoni 

Antonio 

Garmsci. 

Penelitian 

semiotika 

fokus 

terhadap 

penanda-

penanda 

konotasi 

yang  

terjadi 

akibat 

sistem 

denotasi 

yang 

dimaknai.  
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Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Metode Konstribusi Bagi 

Peneliti 

Perbedaan 

Penelitian 

3. Stella 

Marito 

Simanjuntak 

(2013/Skrip

si/Universit

as 

Lampung) 

Potret 

Pluralitas 

Dalam Film 

Tanda 

Tanya 

Analisis 

Hermen

eutika 

Hasil penelitian ini 

menemukan 

represtasi unsur-

unsur budaya pada 

film tanda tanya 

ditemukan melalui 

analisis makna 

dengan 

memperhatikan 

konteks latar 

belakang budaya 

yang lekat dengan 

film, sehingga adegan 

dan dialog yang ada 

menggambarkan 

unsur-unsur budaya 

dalam hal falsafah 

hidup, bahasa, 

keseharian dan logat 

daerah yang 

digunakan dalam 

tokoh-tokoh film.Hal 

tersebut ditunjukkan 

melalui bagaimana 

tata cara beribadah, 

sopan-santun dan 

aspek sosial yang 

dibawakan oleh aktor 

dan aktris. 

Perbedaan 

penelitian 

dalam sisi 

penelitiannya 

yakni 

ditemukan 

adegan atau 

scenes yang 

dimainkan oleh 

aktris dan aktor 

yang 

merupakan 

bentuk 

represtasi 

pluralitas,sehin

gga dapat 

ditemukan 

bagaimana 

bentuk dari 

nilai-nilai dan 

unsur budaya 

serta agama 

yang ada pada 

film Tanda 

tanya. 
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Metode Konstribusi Bagi Peneliti Perbedaan 

penelitian 

4. Muhama

d Jafar 

Sidik       

(2012/S

kripsi/ 

Universi

tas 

Lampun

g) 

Represen

tasi 

Budaya 

dalam 

film Red 

Cobex 

Analisis 

Hermene

utika 

Hasil penelitian ini ditemukan adegan 

atau scenes yang dimainkan oleh 

pemain yang merupakan bentuk 

representasi unsur-unsur budaya dalam 

film Red Cobex dengan memperhatikan 

konteks latarbelakang masing-masing 

budaya sehingga dapat ditemukan 

bagaimana bentuk representasi nilai-

nilai dan unsur budaya yang ada dalam 

film ini 

Memiliki 

perbedaan 

dalam sisi 

penelitian 

yakni peneliti 

tidak hanya 

meneliti 

mengenai 

representasi 

dari unsur 

budaya dari 

sebuah film, 

tetapi merneliti 

mengenai 

representasi 

Gender dalam 

film Red 

Cobex, terlihat 

dalam 

beberapa aspek 

gender, yaitu 

subordinasi, 

stereotipe 

negatif serta 

male clone atau 

tiruan laki-laki 
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B. Hermeneutika Film 

 

Hermeneutika awalnya sangat dekat dengan cara kerja Biblical Studies namun 

dengan munculnya buku Truth and Method oleh Hans Georg Gadamer maka 

hermeneutika mengembangkan mitra kerjanya pada semua cabang ilmu. Oleh 

karenanya dalam pandangan Komaruddin hidayat, hermeneutika sebagai sebuah 

ilmu penafsiran mestinya kehadirannya diperlukan di semua kajian ilmiah 

(Amiruddin, 2005: 279). 

 

Secara etimologis, kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, hermeneuein, 

yang berarti menafsirkan. Dalam mitologi Yunani, kata ini sering dikaitkan 

dengan tokoh bernama Hermes, seorang utusan yang mempunyai tugas 

menyampaikan pesan Jupiter kepada manusia. Tugas menyampaikan pesan berarti 

juga mengalihbahasakan ucapan para dewa ke dalam bahasa yang dapat 

dimengerti manusia. Pengalih bahasaan sesungguhnya identik dengan penafsiran 

atau interpretasi (Mulyono, 2007: 18). 

 

Ada jalinan erat antara tradisi hermeneutika dalam ilmu-ilmu sosial dan mereka 

yang mengajukan pentingnya atau sentralnya narasi dalam hidup sosial. 

Hermeneutika membahas makna dan pemahaman bersama dan secara tradisional 

ia bersifat subjektif, humanistik, individualistik, estetis, filosofis, dan berorientasi 

fenomenologis. Dalam kritisme sastra, hermeneutika menekankan teoretisasi 

apakah pembaca bisa menemukan makna-makna dan pemikiran si pengarang atau 

tidak. Adapun teori narasi cenderung berorientasi objektif, memfokuskan diri pada 

teks dan bentuk teks, struktur-struktur dan implikasi sosialnya, dengan 

mengabaikan intensi subjektif atau situasi batin si pengarang. Kendati demikian, 

hermeneutika banyak menyerap gagasan-gagasan strukturalisme, 
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pascastrukturalisme dan teori narasi sendiri, yang pada giliranya semakin 

menghilangkan batas-batas antara ilmu hermeneutika dan bentuk-bentuk lain dari 

penelitian kebudayaan. 

 

Pada dasarnya hermeneutika berhubungan dengan bahasa. Melaui bahasa kita 

dapat berkomunikasi, tetapi dengan melalui bahasa terkadang kita dapat salah 

paham dan salah tafsir. Arti atau makna dapat kita peroleh tergantung dari banyak 

faktor seperti siapa yang berbicara, keadaan yang berkaitan dengan waktu, tempat, 

ataupun situasi yang dapat mewarnai arti sebuah peristiwa bahasa. 

 

Film menjadi salah satu media massa yang dapat dijadikan sarana 

meidentifikasikan sebuah kerangka pemikiran menjadi kenyataan. Ditinjau dari 

fenomena dan peran yang dibawakan oleh para tokoh, film menjadi sarana 

komunikasi massa yang mampu membantu mengungkap makna yang tersembunyi 

dari sebuah teks, tayangan, ataupun dialog. Bergerak lebih jauh dari kajian 

struktur, analisis hermeneutika melibatkan berbagai disiplin yang relevan 

sehingga memungkinkan tafsir menjadi lebih luas dan dalam. Bagaimana berbagai 

elemen struktur yang bersifat simbolik tidak bisa dibongkar dengan hanya melihat 

relasi antar elemen tersebut. Tugas hermeneutika tidak mencari kesamaan antara 

maksud penyampaian pesan yang tersembunyi dalam sebuah film menurut 

pandangan para pengamat atau peneliti film. 

 

Teks itu sendiri tentu saja tidak terbatas pada fakta otonom yang terlulis atau 

terlukis (visual), tetapi selalu berkaitan dengan konteks, seperti dalam film 

Soegija. Dalam konteks dapat terlihat dari penggunaan setting waktu, konteks 

budaya serta aspek adopsi budaya barat yang dikemas sedemikian rupa dalam film  
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tersebut. Di dalam konteks terdapat berbagai aspek yang bisa mendukung 

keutuhan pemaknaan. Dalam penelitian ini hermeneutika menjadi sebuah analisis 

sekaligus teori yang digunakan untuk menemukan makna yang terkandung 

mengenai nilai-nilai budaya yang ada dalam film Soegija. 

 

Dilihat dari segi perkembangan film bukan hanya sebagai media hiburan saja, 

namun kini film dalam masyarakat juga berperan sebagai berikut : 

 

1. Film Sebagai Media Massa 

Dalam Globalisasi media massa berawal pada kemajuan teknologi 

komunikasi dan informasi semenjak dasarwasa 1970-an. Dalam 

pengertian itulah kita bertemu dengan beberapa istilah populer, seperti 

banjir komunikasi, era informasi, masyarakat dan era satelit. Arus 

informasi meluas keseluruh dunia, globalisasi informasi terjadi dan 

terciptalah media massa yang dapat mengupas sebuah perkembangan dan 

hiburan. Film menjadi salah satu media yang dapat digunakan untuk 

menyebarkan informasi kepada khalayak luas atau dengan kata lain film 

memiliki peranan penting dalam terciptanya suatu komunikasi massa. 

Sebagai bagian salah satu dari media massa, film memiliki peranan lain  

(Bungin, 2009: 85), antara lain : 

a. Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu peranan sebagi media 

edukasi. Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik 

masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya dan menjadi 

masyarakat yang maju. 

b. Selain itu, media massa juga menjadi media informasi, yaitu media 

yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan 
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informasi yang terbuka dan jujur serta benar disampaikan media 

massa kepada masyarakat, maka masyarakat akan menjadi masyarakat 

yang kaya akan informasi. 

c. Selain itu, film yang merupakan media dalam komunikasi massa, juga 

berperan sebagai media hiburan dan media institusi budaya. Film tentu 

saja dapat menjadi corong kebudayaan dan katalisator kebudayaan. 

Film menjadi Agent of change, yang berarti film dapat mendorong 

agar terjadi perkembangan budaya yang bermanfaat bagi manusia 

yang berakhlak dan bermoral, sehingga menjauhkan dari budaya-

budaya yang akan dapat merusak atau memecah belah  rasa cinta akan 

budaya dalam bermasyarakat. 

 

2. Film Sebagai Media Komunikasi Lintas Budaya 

Film merupakan sebuah media massa yang mampu menyumbangkan 

proses sumber-sumber budaya kepada individu-individu dimana nilai-

nilai yang hendak digambarkan dalam film membawa pesan budaya yang 

perlu diperhatikan oleh tiap orang. Film melestarikan kebudayaan dengan 

cara-cara yang tak pernah dilakukan oleh media massa lainnya. Dewasa 

ini orang-orang dapat menafsirkan kembali dengan menggunakan 

simbolisme budaya dalam tampilan sebuah film dalam kedekatan 

temporal yang baru (Lull,1998: 186). 

Media massa yaitu film mendukung reteritorialisasi budaya, yang 

merupakan suatu proses seleksi dan sintesis budaya secara aktif terhadap 

unsur-unsur yang sudah dikenal dan baru. Citra-citra simbolik dalam film 

terkadang diartikan sebagai proses komunikasi budaya kepada seseorang 
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atau kepada suatu kebudayaan yang lain mengenai nilai-nilai atau unsur 

yang ada. 

Film juga menjadi institusi budaya, yaitu institusi yang setiap saat 

menjadi corong kebudayaan. Corong kebudayaan dibangun melalui 

komunikasi yang terjalin secara terus-menerus. Dengan begitu, sangat 

diharapkan film sebagai salah satu dari bentuk komunikasi lintas budaya 

dapat meningkatkan pengertian mengenai suatu jalinan antar budaya 

yang ada dan membentuk pemahaman sekaligus penghormatan terhadap 

keberagaman kultur. 

3. Film Sebagai Karya Seni  

Film sebagai karya seni, merupakan hasil dari proses kreatif berbagai 

unsur diantaranya seni musik, seni rupa, seni suara, teatrer serta teknologi 

dengan kekuatan gambar sebagai bentuk visualisasinya. Sebuah film 

merupakan hasil dari proses kreatif berbagai unsur diantaranya seni 

musik, seni rupa, seni suara, teater serta teknologi dengan kekuatan 

gambar sebagai bentuk visualisasinya, Sebuah film yang dikerjakan 

dengan konsep yang matang dengan melibatkan sentuhan teknologi akan 

memacu masyarakat untuk berfikir secara rasional. 

Film selain sebagai alat untuk mencurahkan ekspresi bagi penciptanya, 

juga sebagai alat komunikator yang efektif. Film dapat menghibur, 

mendidik, melibatkan perasaan, merangsang pemikiran dan memberikan 

dorongan, serta pengalaman pengalaman baru yang tersirat dalam makna 

yang divisualisasikan lewat gambar-gambar yang menarik. 
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4. Film Sebagai Realitas Sosial 

Revolusi informasi dan komunikasi zaman ini telah menyampaikan kita 

pada situasi yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu dan sebuah 

tayangan film menjadi salah satu bentuk dari media yang difungsikan 

untuk menggambarkan hal tersebut. Para Programmer menyatukan 

kembali fragmen-fragmen simbolik yang menciptakan suatu citra atau 

kenyataan yang mirip dengan lingkungan sekitar, sehingga tema-tema, 

aliran, gaya dan bintang-bintang tertentu menimbulkan reaksi yang 

diharapkan dengan emosi, opini, selera dan ambisi-ambisi khalayak 

(Lull, 1998: 87) 

Tema-tema yang diangkat pada sebuah film, dapat menghasilkan nilai-

nilai yang biasanya didapat dari proses pencairan yang panjang tentang 

peristiwa kehidupan, pengalaman, realitas sosial, serta kreasi imajinasi 

dari penciptanya dengan tujuan dalam rangka memasuki ruang kosong 

khalayak tentang peristiwa kehidupan, pengalaman, realitas sosial, serta 

kreasi imajinasi dari penciptanya dengan tujuan dalam rangka memasuki 

ruang kosong khalayak tentang sesuatu yang belum diketahuinya sama 

sekali sehingga tujuan yang ingin dicapainya pun sangat tergantung pada 

seberapa antusias masyarakat terhadap tema-tema yang diangkat di 

dalam film tersebut agar dapat mempresentasikan realitas dalam 

masyarakat. 

 

 

 



19 
 

C. Identifikasi 

 

Identifikasi adalah proses pengenalan, menempatkan obyek atau individu dalam 

suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu (Uttoro 2008: 8). Menurut 

Poerwadarminto (1976: 369) Identifikasi adalah penentuan atau penetapan 

identitas seseorang atau benda. Menurut  ahli psikoanalisis identifikasi adalah 

suatu proses yang dilakukan seseorang, secara tidak sadar, seluruhnya atau 

sebagian, atas dasar ikatan emosional dengan tokoh tertentu, sehingga ia 

berperilaku atau membayangkan dirinya seakan-akan adalah tokoh tersebut. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

identifikasi adalah penempatan atau penentu identitas seseorang atau benda pada 

suatu saat tertentu. 

Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk 

menjadi sama dengan individu lain yang ditiru. Seseorang yang menjadi sasaran 

identifikasi disebut idola yang berarti sosok yang dipuja. Secara sepintas, 

identifikasi hampir mirip dengan imitasi, namun sesungguhnya keduanya adalah 

hal yang berbeda. Dalam proses identifikasi, peniruan dilakukan secara 

menyeluruh, sehingga proses identifikasi lebih mendalam dibandingkan dengan 

proses peniruan imitasi. 

Awal berlangsungnya identifikasi adalah adanya rasa kekaguman yang kemudian 

mendorongnya untuk menyamakan diri dengan orang yang dikagumi tersebut. 

Individu yang melakukan identifikasi hanya meniru gaya hidup, penampilan dan 

tingkah laku sang idola yang menjadi kepercayaan prinsip hidupnya sendiri. 

Sehingga dalam proses identifikasi diperlukan adanya pengetahuan yang 

mendalam tentang sosok idolanya tersebut. 
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D. Nilai Religi  

 

1. Tinjauan Nilai Religi 

Secara bahasa, kata religi adalah kata kerja yang berasal dari kata benda 

religion. Religi berasal dari kata religare dan relegare (Latin) yang artinya 

menghubungkan kembali yang telah putus, yaitu menghubungkan kembali 

yang telah putus, yaitu menghubungkan kembali tali hubungan antara Tuhan 

dan manusia yang telah terputus oleh dosa-dosanya (Mubarok, 2003: 45). 

 

Kemampuan otak manusia untuk membentuk gagasan-gagasan dari konsep-

konsep dalam akalnya menyebabkan bahwa ia mampu membayangkanan 

dirinya sendiri terlepas dari lingkungannnya, yang merupakan dasar dari 

kesadaran akan identitas dan kepribadian dirinya. Berbagai jenis hewan juga 

memiliki identitas diri, namun kesadaran akan identitas itu tidaklah setajam 

manusia, karena dengan akalnya manusia memiliki kemampuan untuk 

membayangkan peristiwa-peristiwa yang mungkin menimpa dirinya, baik 

yang membahagiakannya maupun yang dapat membawa kesengsaraan 

baginya. Sesuatu hal yang paling ditakuti manusia adalah apa yang pasti 

akan dialaminya, yaitu saat manusia menghadapi maut, yang kemudian 

merupakan salah satu sebab timbulnya religi.  

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa religi adalah internalitas dan penghayatan 

seorang individu terhadap nilai-nilai agama yang diyakini dalam bentuk 

ketaatan dan pemahaman terhadap nilai-nilai agama yang diyakini dalam 

bentuk ketaatan dan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut untuk 

kemuduan dapat diimplentasikan dalam perilaku sehari-hari, sehingga 
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tingkat religi seseorang dapat dilihat dari tingkah laku, sikap, dan perkataan, 

serta kesesuaian hidup yang dijalani degan ajaran agama yang dianutnya. 

 

Bangsa Indonesia terdiri atas suku-suku (lebih dari 600 suku) untuk 

mendiskripsikan religi dalam suku bangsa di Indonesia, dari bentuk-bentuk 

religi yang ada di muka bumi ini, paling tidak terdapat dua macam religi, 

yaitu : 

1) Religi Agama 

Tujuan utama pembahasan religi adalah untuk memahami kehidupan 

beragama. Oleh karena itu, uraian ahli tentang religi juga diungkap 

bersamaan dengan definisi religi. Kedua definisi dan penjelasan tentang 

religi, sama-sama bertujuan untuk menjelaskan apa dan bagaimana 

kehidupan bereligi, sama-sama untuk menarik kesimpulan dari fenomena 

bereligi. 

Dalam pengertian religi termuat peraturan tentang kebaktian bagaimana 

manusia mengutuhkan hubungannya dengan realitas tertinggi (vertikal) 

dalam penyembahan dan hubungan antar sesamanya (horizontal). Agama itu 

timbul sebagai jawaban manusia atas penampakan realitas tertinggi secara 

misterius yang menakutkan tapi sekaligus mempesonakan dalam pertemuan 

itu manusia tidak berdiam diri, ia harus atau terdesak secara batiniah untuk 

merespon. Dalam kaitanya ini juga yang mengartikan religi dalam arti 

melihat kembali kebelakang kepada hal-hal yang berkaitan dengan 

perbuatan tuhan yang harus diresponnya untuk menjadi pedoman dalam 

hidupnya. Agama merupakan suatu ciri kehidupan sosial manusia yang 
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universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berfikir 

dan pola-pola prilaku yang memenuhi syarat untuk disebut agama. Banyak 

dari apa yang berjudul agama termasuk dalam superstruktur agama terdiri 

dari tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan dan nilai-nilai spesifik dengan mana 

makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi manusia. (Bustanuddin, 

1999: 118). 

Dalam memahami prilaku manusia beragama, Antropologi menyelidiki 

mengapa dan bagaimana manusia beragama. Kenapa manusia beragama 

tertuju kepada asal-usul manusia beragama. Sementara itu, bagaimana 

manusia beragama menjelaskan bagaimana keadaan, aspek apa saja yang 

dilibatakan, bagaimana prilaku dan cita rasa manusia menghayati agama. 

Termasuk hal penting dalam menjawab bagaimana manusia beragama 

adalah hubungan prilaku dan kondisi psikologis beragama dengan aspek 

kebudayaan yang lain, karena luasnya cakupan kehidupan beragama yang 

telah berkembang dalam kehidupan manusia. 

 

2). Religi Budaya 

Ada dua konsep umum yang menerangkan tentang ‘kepercayaan’ kepada 

Tuhan atau sesuatu yang dianggap Tuhan, yaitu antara konsep agama dan 

konsep religi. Religi adalah sebagian dari kebudayaan, dalam banyak hal 

yang membahas tentang konsep ketuhanan beliau lebih menghindari istilah 

‘agama’, dan lebih menggunakan istilah ‘religi’ (Koentjaraningrat, 82: 

1987). Ada juga yang berpendirian  bahwa sistem religi. Merupakan suatu 

agama, tetapi itu hanya berlaku bagi penganut nya saja; sisitem religi islam 
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merupakan agama bagi anggota umat Islam, sistem religi Hindu Dharma 

merukan sistem agama bagi orang Bali, ada juga pendirian lain yang 

mengatakan bahwa agama adalah semua sistem religi yang secara resmi 

diakui oleh negara. 

 

Sebenarnya pendapat Koentjaraningrat diatas yang mengatakan bahwa religi 

adalah bagian dari kebudayaan karena beliau mengacu kepada sebagian 

konsep yang dikembangkan oleh Emily Dhurkheim (1992: 98) mengenai 

dasar-dasar religi dengan empat dasar komponen, yaitu : 

(1) Emosi keagamaan, Sebagai suatu substansi yang menyebabkan  

manusia menjadi religius. 

(2) Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-

bayangan manusia tentang sifat-sifat tuhan atau yang dianggap sebgai 

tuhan, serta tentang wujud dari alam gaib. 

(3) Sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia 

dengan tuhyan, dewa-dewa atau makhluk-makhluk halus yang 

mendiami alam gaib. 

(4) Kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang 

menganut sistem kepercayaan tersebut. 

 

Keempat komponen tersebut sudah tentu terjalin erat satu dengan yang lain 

menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara bulat, emosi keagamaan 

merupakan suatu getaran yang menggerakan jiwa manusia. Menjadi pokok 

utama bagi manusia untuk mempercayai tuhan dan perlunya hidup 
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beragama adalah kebutuhan manusia akan rasa aman. Mereka yakin tiada 

daya dan upaya yang akan mempengaruhi kalau tuhan tidak mengizinkan.  

 

Setiap daerah, setiap agama, dan setiap orang mempunyai cara-cara atau 

budaya tersendiri untuk mendekatkan diri kepada tuhan. Bisa dilihat seperti 

di Bali, sebagian penduduknya memeluk agama Hindu, mereka mempunyai 

cara tersendiri dalam melakukan pemujaan terhadap tuhan, mereka memuja 

tuhan dengan sesajen yang berisi macam-macam buah dan kembang 

berwarna warni. Sebagian daerah lainya seperti Jawa, Madura, Kalimantan 

dan sebagainya mempunyai cara tersendiri sesuai agamanya.  

 

Suatu kebudayaan ternyata memiliki nilai-nilai tersendiri dari sosial, 

ekonomi, dan terutama agama. Dari budayalah manusia dapat tumbuh  

menjadi manusia yang berguna bagi manusia lainnya serta memiliki suatu 

karakter yang berbeda dari orang lain, karena dari agama/religi manusia 

dapat memilah dan memilih mana yang dapat diambil dan digunakan 

sebagai panutan hidup. 

 

E. Agama dan Budaya 

 

1. Tinjauan tentang Agama 

Di Indonesia, istilah agama digunakan untuk menyebut enam agama yang 

diakui resmi oleh negara seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budhisme, 

dan Khonghuchu. Sedangkan semua sistem keyakinan yang tidak atau belum 

diakui secara resmi disebut “religi”. Agama diambil dari bahasa sansekerta 

http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Katolik
http://id.wikipedia.org/wiki/Protestan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hindu
http://id.wikipedia.org/wiki/Budhisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Khonghucu
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yang memiliki penjabaran a = tidak; gama = kacau, sehingga artinya tidak 

kacau; atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau 

tujuan tertentu. Religio, dari kata religere, yang merupakan bahasa latin, 

memiliki pengertian mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungan 

dengan ilahi. 

Agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan 

manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan tuhannya, mengatur hubungan 

manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan 

lingkungannya. Agama dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai 

yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi 

pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat 

tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-

ajaran agamanya. (http://umum.kompasiana.com/2009/06/10/Pengertian-

agama-secara-umum/ diaskes 08/03/2014) 

 

Semua bentuk-bentuk penyembahan kepada ilahi (misalnya nyanyian, pujian, 

tarian, mantra, dan lain-lain) merupakan unsur-unsur kebudayaan. Dengan 

demikian, jika manusia mengalami kemajuan, perubahan, pertumbuhan, dan 

perkembangan kebudayaan, maka agama pun mengalami hal yang sama. 

Sehingga hal–hal yang berhubungan dengan ritus, nyanyian, cara 

penyembahan bahkan ajaran-ajaran dalam agama-agama perlu diadaptasi 

sesuai dengan kondisi dan perubahan sosiokultural masyarakat. 

 

 

http://umum.kompasiana.com/2009/06/10/Pengertian-agama-secara-umum/
http://umum.kompasiana.com/2009/06/10/Pengertian-agama-secara-umum/
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Sebuah agama terjadi dikarenakan beberapa hal, yakni : 

1) Keyakinan adanya suatu kekuatan supranatural yang mengatur dan 

menciptakan alam dan seisinya. Dalam hal ini, semua pemeluk agama di 

ajarkan untuk meyakini bahwa semua dan setiap segala sesuatu yang ada 

di dunia ini merupakan ciptaan sang ilahi 

2) Perlibatan yang merupakan tingkah laku manusia dalam berhubungan 

dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atas 

pengakuannya merupakan suatu bentuk komunikasi yang terjalin antara 

manusia dengan kepercayaan yang dianut dan Tuhan yang disembah. 

3) Sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam 

semesta yang berkaitan dengan keyakinan. Karena dalam agama tidak 

hanya diajarkan untuk menjalin harmonisasi dengan Sang pencipta saja, 

tapi dengan sesama manusia dan juga alam sekitar.  

Film Soegija erat kaitannya dengan penggambaran seorang yang beragama. Peran 

setiap tokoh mampu membawakan citra agama yang berbeda-beda. Mereka 

melakoni setiap cara dan karakteristik dari masing-masing agama yang mereka 

perankan yang menumbuhkan humanisme sebagai esensi perjuangan keagamaan. 

Agama akan menjadi dangkal manakala tidak membentuk kepentingan 

kemanusiaan, membuat film ini sangat penuh dengan cita rasa keagamaan yang 

tinggi. 

Sangat baik, apabila setiap orang-orang beragama dapat dengan bijak 

menyaksikan bagaimana melukiskan nilai religi atau agama yang dilakoni oleh 

para tokoh. Salah satunya seperti Soegija mengajarkan kepada para pemimpin 

agar mampu mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan untuk meredam gejolak. 
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Pada tahun 1940 Jepang mulai melancarkan agresinya ke wilayah Asia Tenggara, 

termasuk Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Mgr Soegijapranata SJ dan Mgr 

Willekens SJ berjuang secara damai, tidak mengangkat senjata, demi kepentingan 

masyarakat Indonesia, bukan hanya gereja Indonesia.  

 

Ketika semua imam, suster dan bruder dipenjarakan oleh tentara Jepang, Mgr 

Soegijapranata bebas dari paksaan tentara Jepang, karena memiliki darah dan kulit 

Jawa. Melalui jalan damai dan diplomasi, beliau memimpin pemuda-pemudi dari 

segala latar belakang agama dan suku, untuk melawan tentara Jepang yang 

semena-mena. Salah satu kejadian yang tidak dilupakan adalah ketika beliau 

menghalangi Jepang yang berupaya menyita semua aset nasional peninggalan 

Belanda. Dengan mempertaruhkan hidupnya, beliau menentang pendudukan 

tentara Jepang atas aset-aset gereja, yang juga merupakan aset-aset negara. Mgr 

Soegijapranata mengumandangkan semangat nasionalisme Indonesia, dengan cara 

yang khas, pada saat Indonesia baru saja memprokamirkan kemerdekaannya 

untuk mendamaikan manusia. 

 

Berikut ini ada beberapa tinjauan mengenai unsur-unsur agama yang digambarkan 

melalui latar belakang, penggambaran tokoh dan adegan dalam film Soegija, 

yaitu: 

 

a. Tinjauan Agama Katolik 

Kata Katolik berasal dari kata sifat bahasa Yunani, Katholikos, yang memiliki 

pengertian universal. Katolik tidak hanya mendasarkan diri dalam hal ajaran-

ajaran dan eksistensinya pada kitab suci melainkan juga kepada tradisi suci dan 

magisterum Gereja sepanjang masa. 
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Umat katolik merupakan gambaran umat beragama yang memiliki sifat liberal dan 

berlapang dada. Pada umumnya, umat Katolik begitu lekat dengan kasih dan 

pengampunan, sesuai yang diajarkan dalam kitab suci mereka yaitu alkitab. Hari-

hari besar yang dimiliki umat Katolik seperti Jumat Agung, Ibadah paskah, hari 

pentakosta, perayaan Natal dan tahun baru, sangat dimanfaatkan untuk 

menyucikan hati dan membentuk hubungan dengan sesama lebih harmonis, 

terutama kepada orangtua dan keluarga mereka. Dalam kehidupan geraja Katolik, 

Bunda Maria merupakan sosok pribadi yang mempunyai tempat sungguh 

istimewa. Gereja Katolik sangat menghormatinya, sehingga dapat kita lihat, 

begitu kuat Devosi terhadap Bunda Maria.  

(http://Indonesiamedia.com/2010/04/30/gereja-satu-kudus-katolik-

apostolik/diakses 05/03/2014,pukul 13:02) 

 

Ajaran umat Katolik yang paling mendasar adalah sepuluh perintah Allah yang 

ditulis oleh Tuhan dan diberikan kepada umatnya. Sepuluh perintah Allah bisa 

dibaca di Kitab Suci Alkitab dan Puji Syukur. Dalam Katolik, ada tujuh sakramen 

(berdoa dan mendapat berkat) yang dilakukan pada ibadah di gereja. Dan hal ini 

wajib dilaksanakan  oleh seluruh umat Katolik di dunia, antara lain : 

1) Sakramen Baptis yaitu tanda pertobatan dari yang bersangkutan telah 

menyesali semua dosa dan kesalahan yang telah di perbuatnya. 

2) Sakramen Penguatan yaitu Penguatan menjadikan kita dewasa secara 

rohani dan menjadi saksi Kristus. 

3) Sakramen Ekaristi disebut juga sakramen maha kudus atau komuni. 

4) Sakramen Tobat yaitu kristus memberi kuasa kepada para rasul untuk 

mengampuni dosa atas nama-Nya dan diteruskan kuasa tersebut kepada 

penerus mereka yaitu para uskup dan imam. 

http://indonesiamedia.com/2010/04/30/gereja-satu-kudus-katolik-apostolik/diakses%2005/03/2014
http://indonesiamedia.com/2010/04/30/gereja-satu-kudus-katolik-apostolik/diakses%2005/03/2014
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5) Sakramen Pengurapan Orang Sakit adalah Bantuan Tuhan melalui 

Roh-Nya hendak membawa orang sakit menuju kesembuhan jiwa dan 

badan sesuai kehendak Allah dan jika telah berbuat dosa, maka dosanya 

itu akan di ampuni. 

6) Sakramen Tahbisan, Ada tiga jenjang Sakramen Tahbisan : diakon, 

imam, uskup. Hanya para imam dan uskup yang boleh menerimakan 

Sakramen Pengakuan serta mempersembahkan kurban Misa. 

7) Sakramen Perkawinan yaitu dengan kuasa Allah mengikat seorang pria 

dan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama dengan tujuan kasih 

dan kesuburan. Perkawinan tidak terceraikan, mengikat seumur hidup. 

 

Keutamaan-keutamaan Katolik adalah cara untuk menjalanisuatu kehidupan moral 

yang unggul dan baik menurut standar yang ditentukan oleh Kitab Suci dan tradisi 

hidup Gereja Katolik. Menurut gereja Katolik, ada dua jenis keutamaan. Pertama, 

keutamaan-keutamaan teoligis, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. 

Kedua, keutamaan-keutamaan cardinal, berasal dari bahasa latin cardo yanng 

berarti “bergantung”, karena keutamaan-keutamaan ini merupakan keutamaan 

terpenting. Segala sesuatu bergantung pada keutamaan ini, dalam pengertian 

semua keutamaan lain, kecuali keutamaan teologis, bersumber pada keutamaan 

cardinal. 

 

Tujuh pilar dasar kehidupan Kristiani, yaitu keutamaan teologis meliputi iman, 

harapan, dan kasih. Keutamaan-keutamaan cardinal mencakup kewaspadaan, 

keadilan, ketabahan, dan keugaharian. Kedua jenis keutamaan ini sama sekali 

bukan sekadar abstraksi belak, tetapi justru mencerminkan pengertian mengenai 
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kodrat manusia yang memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membedakan 

mana yang baik dan mana yang jahat. 

 

Lawan dari kehidupan berdasarkan keutamaan dapat ditemukan pada daftar 

tradisional mengenai tujuh dosa berat, yaitu sombong, iri hati, nafsu, tamak, 

amarah, cemburu, dan malas. Meskipun ketujuh dosa ini bukan lawan seperti 

bayangan dalam cermin terhadap keutamaan-keutamaan, namun kehidupan yang 

membuka diri kepadanya tidak sesuai dengan kehidupan yang berdasar pada 

keutamaan. 

 

Bagi gereja Katolik saat ini, keutamaan keadilan tidak dapat dipisahkan dari kata 

yang memberikan sifatnya, yaitu “sosial”. Karena keutamaan keadilan pada 

dasarnya adalah suatu keutamaan sosial. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai 

hak atas kebebasan dan tanggung jawab yang sama, mereka mempunyai hak 

untuk mendapatkan perlakuan khusus sampai terciptanya kesetaraan. Para uskup 

Amerika, dalam dokumen To Do Justice tahun 1978, menulis: 

Dalam pemikiran orang Katolik, keadilan sosial bukan sekedar persoalan 

duniawi atau kemanusiaan. Keadilan sosial merupakan suatu refleksi dari 

penghormatan dan perhatian Allah atas setiap pribadi untuk mencapai 

martabatnya sebagai anak Allah (no.8). 

 

Inilah tujuan dari keutamaan Katolik untuk belajar lebih banyak lagi tentang cara 

hidup yang berarti, dengan hidup dalam keakraban yang penuh kasih dengan 

Allah, sesama, dan menjadikan dunia sebagai istana. Inilah isi dari seluruh 

keutamaan teologis dan keutamaan cardinal sekaligus alasan mengapa keutamaan 

ini begitu penting. 

 

 

 



31 
 

2. Tinjauan Tetang Budaya 

Budaya atau kebudayaan berasal dari kata sansekerta buddhayah yang berarti 

bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian 

kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. 

Sedangkan kata budaya merupakan perkembangan majemuk dari budi daya yang 

berarti daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa. Jadi, Budaya adalah suatu 

sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar 

(Koentjaraningrat, 2009: 144). 

Adapun tujuh unsur kebudayaan yaitu bahasa, kesenian, sistem religi, sistem 

teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, dan sistem ilmu 

pengetahuan (Koentjaraningrat, 1979: 203-204). Ketujuh unsur kebudayaan ini 

disebut Koentjaraningrat sebagai unsur kebudayaan universal karena selalu ada 

pada setiap masyarakat. Unsur tersebut dapat diperinci lagi menjadi sub unsur 

hingga beberapa kali menjadi lebih kecil. Ketujuh unsur tersebut sudah pasti 

menjelma dalam tiga wujud kebudayaan. Sistem religi dapat dibagi menjadi tiga 

wujud kebudayaan. Dalam wujud kebudayaan yang pertama ide atau gagasan, 

sistem religi memiliki gagasan tentang tuhan, dewa-dewi, roh-roh halus, surga dan 

neraka, rekarnasi, dan sebagainya. Lalu sebagai wujud kebudayaan yang kedua 

atau sistem sosial, sistem religi juga mempunyai pola-pola aktifitas atau tindakan 

seperti upacara atau ritual baik yang diadakan musiman atau setiap hari. 

Kemudian sistem religi juga mempunyai benda-benda yang dianggap suci, sakral, 

atau religius sebagai bentuk wujud kebudayaan ketiga yaitu kebudayaan fisik atau 

artefak. 
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Tidak dapat di pungkiri lagi, hampir semua wilayah (termasuk kota) di Indonesia 

adalah wilayah dengan masyarakat multikultural (Mutakin, 2004: 246). Budaya 

mempunyai karakter-karakter khusus yang dapat memberikan gambaran pada kita 

sebenarnya makna budaya itu sendiri. Pertama, budaya itu sendiri adalah sesuatu 

yang bersifat general sekaligus spesifik. General artinya setiap manusia di dunia 

mempunyai budaya, dan spesifik berarti setiap budaya pada kelompok masyarakat 

adalah bervariasi satu dengan yang lain, tergantung pada kelompok masyarakat 

itu. Seperti dalam film Soegija, Film ini terinspirasi dari catatan harian Soegija.  

Dalam catatan hariannya, Soegija menuangkan nilai-nilai dan ide idelogis 

sederhana, namun memiliki dampak berarti dan signifikan bagi masyarakat 

Indonesia saat itu. Catatan inilah yang juga menjadi benang merah yang 

mengaitkan kisah kehidupan masayarakat Indonesia, Pertama, Belanda, Jepang 

dan Tionghoa yang tinggal di bumi pertiwi dan dampak perang terhadap 

kehidupan mereka, kemanusiaan itu adalah satu, walaupun berbeda bangsa, asal-

usul dan ragamnya. Dalam setiap perang yang paling dikorbankan adalah 

kemanusiaan. Kedua, budaya adalah sesuatu yang dipelajari. Ketiga, budaya 

adalah simbol. Dalam hal ini simbol berbentuk sesuatu yang verbal dan non 

verbal, dapat juga berbentuk bahasa. Keempat, budaya dapat membentuk dan 

melengkapi sesuatu yang alami. Kelima, budaya adalah sebuah model. Artinya, 

budaya adalah sesuatu yang disatukan dan sistem-sistem yang tersusun secara 

jelas. Keenam, budaya adalah sesuatu yang bersifat adaptif. Artinya, budaya 

merupakan sebuah proses bagi sebuah populasi untuk membangun hubungan yang 

baik dengan lingkungan sekitarnya (Yaqin,2005: 6). 
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Nilai dalam sebuah budaya adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai 

subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau buruk sebagai pandangan, 

abstraksi, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang 

ketat yang berhubungan dengan segala hal yang ada di dalam sebuah bentuk atau 

sistem kebudayaan (Sulaeman, 2000: 35). Berikut ini adalah beberapa tinjauan 

mengenai nilai-nilai atau unsur kebudayaan yang akan digunakan oleh peneliti 

dalam melakukan pengamatan pada adegan dan dialog yang dimainkan oleh 

tokoh-tokoh dalam film Soegija, yaitu: 

a. Tinjauan Budaya Jawa 

Pada awal abad ke-20 kehidupan masyarakat Jawa seolah memasuki babak 

baru. Hal itu tidak terlepas dari pengaruh penjajahan Belanda yang sudah 

menguasai wilayah Hindia Belanda sejak jauh waktu sebelumnya. Pada 

awal abad ke-20 pemerintahan kolonial Belanda mengambil kebijakan baru 

sehubungan dengan pengelolaan wilayah jajahannya 

Dalam daerah kebudayaan Jawa sangat luas, yaitu meliputi seluruh bagian 

tengah dan timur dari pulau Jawa. Di dalam pergaulan hidup maupun 

hubungan-hubungan sosial sehari-hari mereka berbahasa Jawa. Pada waktu 

mengucapkan bahasa Jawa, sesorang harus memperhatikan dan membeda-

bedakan keadaan orang yang diajak berbicara atau yang sedang dibicarakan 

berdasarkan status sosial atau usia. 

Dari beberapa hal tersebut dapat disebabkan karena budaya Jawa, bahasa 

memiliki masing-masing tingkatan, yaitu bahasa Ngoko, Krama dan Madya. 
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Semua tingkatan bahasa tersebut digunakan pada tingkatan status sosial atau 

usia dari lawan bicara (Koentjaraningrat, 2004: 329). 

Sistem kekerabatan orang Jawa berdasarkan prinsip keturunan bilateral, 

sedangkan sistem istilah kekerabatannya menunjukan sistem identifikasi 

menurut angkatan-angkatan. Biasanya dalam sistem kemasyarakatan orang 

Jawa masih membedakan antara orang priyayi yang terdiri dari orang-orang 

yang mempunyai jabatan tinggi seperti pegawai negri dan kaum terpelajar 

dengan orang kebanyakan yang disebut wong cilik, seperti petani, tukang-

tukang, pekerja kasar lainnya. 

Dalam masyarakat Jawa upacara-upacara dan pesta keluarga merupakan 

manifestasi solidaritas yang secara berkala memperbahrui keakraban, 

jaringan sosial setempat diaktualisasikan yang berfungsi untuk menyalurkan 

lalulintas komunikasi formal berdasarkan nilai resiprosiatas serta 

kebersamaan (Kartodirjo, 1993: 65). 

Kemudian dalam masyarkat Jawa, mencari jodoh bukanlah urusan pihak 

pria atau wanita yang berkepentingan akan tetapi lebih merupakan urusan 

orangtua. Prinsip bibit, bebet, bobot menjadi kriteria pokok (Kartodirjo, 

1993: 186). 

Dalam pernikahanan masyarakat Jawa yang perlu dijaga adalah jangan 

sampai terjadi perkawinan dengan orang biasa. Sangat diharapkan 

pernikahan tersebut haruslah dengan orang yang sebanding atau keluarga 

yang memiliki status sosial lebih tinggi. Masyarakat Jawa juga merupakan 

masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan martabat. Mereka sangat 
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mengutamakan harga diri, terutama bagi laki-laki Jawa yang sudah 

menikah. Tanggung jawab sebagai pemberi nafkah dan kepala rumah 

tangga, sangat diutamakan dalam kehidupan mereka. 

Kedudukan perempuan dalam masyarakat Jawa memperoleh kedudukan dan 

peranan yang tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan peranan laki-laki 

yang sangat dominan, peranan wanita sebagai ibu secara wajar menciptakan 

peranan pendidikan anak-anak serta segala pengaturan rumah tangga. Tidak 

bisa dipungkiri bahwa peranan wanita lebih terikat pada lingkungan 

keluarga dan rumah tangga, sehingga ada istilah yang dipakai oleh para 

suami “kanca wiking” (teman belakang). Wanita tidak banyak bertindak 

keluar. Lebih statis dan pasif serta tunduk dan taat pada kepala keluarga 

(Kartodirjo, 1993: 195). 

Selain memiliki perawakan yang ramah pembawaan yang menyenangkan 

lawan bicara, orang Jawa sangat menjunjung tinggi rasa sosial terhadap 

sesama. Mereka lebih memilih mengalah saat lawan bicara mereka berusia 

lebih tua, serta saat mereka merasa bahwa kesalahan ada pada dirinya. 

Meskipun mereka memiliki jabatan yang tinggi, mereka rela down to earth. 

Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Jawa memiliki nilai solidaritas dan 

rasa tenggang rasa yang tinggi. 

b. Tinjauan Budaya Tionghoa 

Budaya Tionghoa di Indonesia biasanya meliputi peraturan orang-orang 

Tionghoa dalam politik, sosial dan budaya di Indonesia. Kebudayaan 

Tionghoa merupakan salah satu pembentuk dan bagian integral yang tak 
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terpisahkan dari kebudayaan nasional Indonesia sekarang ini. Kebudayaan 

Tionghoa di Indonesia walau berakar dari budaya leluhur, namun telah 

sangat bersifat lokal dan mengalami proses asimilasi dengan kebudayaan 

lokal lainnya. 

Setiap imigran ke Indonesia membawa kebudayaan suku bangsanya masing-

masing bersama dengan perbedaan bahasanya. Ada empat bahasa Cina di 

Indonesia ialah bahasa Hokkien, Teo Chiu, Hakka, dan Kanton yang 

demikian besar perbedaannya, sehingga pembicara dari bahasa yang satu 

tidak dapat mengerti pembicara yang lain (Koentjaraningrat, 2004: 353). 

Dalam pandangan orang Indonesia pada umumnya orang-orang Tionghoa  

yang ada di Indonesia hanya terbagi kedalam dua golongan, yaitu peranakan 

dan totok. Orang-orang Tionghoa peranakan yang dalam banyak unsure 

kehidupannya telah menyerupai orang Jawa, yang telah lupa akan bahasa 

aslinya dan bahkan cirri fisiknya sering juga menyerupai masyarakat 

Indonesia (Koentjaraningrat, 2004: 355). 

Bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia perhatian terhadap usaha 

pemerintah dalam pembangunan dan perbaikan bidang ekonomi khususnya 

bagi masyarakat pribumi, dianggap oleh mereka sebagai saingan. Profesi 

sebagai pedagang merupakan pola kehidupan orang-orang Tionghoa 

(Hidajat, 1984: 140). Warga Tionghoa merupakan tipe orang yang suka 

bekerja keras, gigih dan sangat memperjuangkan keadilan. Mereka sangat 

mementingkan tingkat kesempurnaan dibandingkan hanya sekedar 

maksimal dalam memperjuangkan sesuatu. 
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c. Tinjauan Budaya Jepang 

Kebudayaan Jepang telah banyak berubah dari tahun ke tahun, dari 

kebudayaan asli negara ini, Jomon, sampai kebudayaan kini, yang 

mengkombinasikan pengaruh Asia, Eropa dan Amerika Utara. Setelah 

beberapa gelombang imigrasi dari benua lainnya dan sekitar kepulauan 

Pasifik, diikuti dengan masuknya kebudayaan Tiongkok, penduduk Jepang 

mengalami periode panjang isolasi dari dunia luar dibawah Keshogunan 

Tokugawa sampai datangnya "The Black Ships" dan era Meiji. Sebagai 

hasil, kebudayaan Jepang berbeda dari kebudayaan Asia lainnya. 

Mendengar nama Jepang kita akan tergambar pada sebuah negara yang 

begitu terkenal dengan keindahan panorama gunung Fuji serta pepohonan 

bunga Sakura yang melengkapinya. Tak hanya itu, Jepang juga telah 

menjadi raksasa Asia baik dalam teknologi dan ekonomi meski China dan 

Korea Selatan juga tak kalah bersaing. Namun sejarah akan senantiasa 

mengingatkan kita pada penyerangan Sekutu yang telah menghancur 

leburkan kota Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom ketika Perang 

Dunia II tengah terjadi, dan Jepang tetap berdiri tegar bahkan terus bergerak 

maju sampai saat ini. Berikut ini adalah beberapa hal yang dimiliki bangsa 

Jepang yang membuatnya demikian (Robert, 1992: 82), yaitu : 

 

a) Kerja Keras 

Bangsa Jepang adalah bangsa pekerja keras. Seorang pekerja di Jepang 

bisa melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh 5-6 orang. 

Pulang cepat adalah sesuatu yang boleh dikatakan "agak memalukan" di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jomon
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia
http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Utara
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kebudayaan_Tiongkok&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
http://id.wikipedia.org/wiki/Keshogunan_Tokugawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Keshogunan_Tokugawa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Black_Ships&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Era_Meiji
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Jepang dan menandakan bahwa pegawai tersebut termasuk "yang tidak 

dibutuhkan" oleh perusahaan. 

b) Budaya Malu 

Malu adalah budaya turun temurun bangsa Jepang. Harakiri atau 

Seppuku, menjadi ritual sejak era samurai, yaitu ketika mereka kalah 

dalam pertempuran atau gagal dalam tugas, mereka akan membunuh 

diri mereka dengan begitu merasa lebih terhormat. Memasuki dunia 

modern wacananya sedikit berubah ke makna "mengundurkan diri" bagi 

pejabat yang terlibat masalah korupsi atau gagal menjalankan tugas. 

Orang Jepang juga malu terhadap lingkungannya bila melanggar 

aturan/norma yang sudah menjadi kesepakatan umum.  

c) Hidup Hemat 

Bangsa Jepang memiliki semangat hidup hemat. Sikap anti 

konsumerisme terlihat dalam berbagai bidang kehidupan di Jepang. 

Banyak orang Jepang tidak memiliki mobil bukan karena tidak mampu 

membeli tapi lebih hemat menggunakan bus atau kereta untuk 

bepergian. 

d) Loyalitas Tinggi 

Loyalitas membuat sisatem karir di sebuah perusahaan berjalan dan 

tertata dengan rapi. Tidak seperti di negara lain, sangat jarang ada orang 

Jepang yang berpindah-pindah perusahaan, karena mereka mempunyai 

sense of belonging yang tinggi terhadap tempatnya bekerja.  
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e) Pantang Menyerah 

Kalau kita menelisik mengenai sejarah Jepang maka kita akan 

memaklumi bahwa bangsa Jepang merupakan bangsa yang tahan 

banting dan tak pernah menyerah. Berpuluh tahun hidup dibawah 

kekaisaran Tokugawa dan kabarnya kalau Indonesia menghentikan 

pasokan minyak bumi, maka 30% wilayah Jepang akan gelap gulita. 

f) Budaya Membaca 

Bangsa Jepang amat gemar membaca dan tidak suka membuang-buang 

waktu. Jangan kaget kalau datang ke Jepang dan masuk ke kereta, 

sebagian besar penumpangnya baik anak-anak maupun dewasa terlihat 

asyik membaca buku atau koran tidak peduli mereka duduk atau berdiri 

g) Kerjasama Kelompok 

Budaya di Jepang tidak terlalu mengakomodasi kerja keras yang terlalu 

bersifat individualistik, seperti misalnya klaim hasil pekerjaan, biasanya 

ditujukan untuk tim atau kelompok tersebut. Fenomena ini tidak hanya 

di dunia kerja, kondisi kampus dengan lab penelitiannya juga seperti 

itu, mengerjakan tugas mata kuliah biasanya juga dalam bentuk 

kelompok.  

h) Kemandirian Dipupuk Sejak Dini 

Sejak usia dini anak-anak dilatih untuk mandiri. Dalam pendidikan TK 

(taman kanak-kanak) setiap anak dilatih untuk membawa perlengkapan 

sendiri, dan bertanggung jawab terhadap barang miliknya sendiri. Lepas 

SMA dan masuk bangku kuliah hampir sebagian besar tidak meminta 

biaya kepada orang tua.  
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i) Menjaga Tradisi dan Selalu Menghormati Orang Yang Lebih 

Tua 

Perkembangan teknologi dan ekonomi, tidak membuat bangsa Jepang 

kehilangan tradisi dan budaya yang dimilikinya. Budaya minta maaf 

masih menjadi reflek orang Jepang. 

 

d. Tinjauan Budaya Barat/ Eropa 

Pengaruh bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia telah berlangsung sejak, 

yakni sejak kedatangan bangsa Eropa untuk berdagang rempah-rempah pada 

abad ke-16 dan ke-17 (Rosidi, 1969: 1). 

Sastra Indonesia juga merupakan hasil pertemuan bahasa melayu dengan 

budaya Eropa modern. Hal yang sama juga terjadi pada sastra berbahasa 

daerah lain di nusantara. Paham kebangsaan dan bentuk sastra Eropa seperti 

cerpen, roman, novel dan sebagainya banyak mengalami perkembangan 

subur dalam berbagai karya sastra berbahasa daerah, termasuk sastra Jawa. 

Sastra yang berkembang setelah pertemuan dan terpengaruh oleh 

kebudayaan Eropa disebut sebagai sastra modern. Sejak saat itu terjadi 

pemisah antara sastra sebelum pengaruh modern Eropa dan sastra setelah 

pengaruh Eropa. Masing-masing, berturut-turut, disebut sebagai sastra 

klasik dan sastra modern (Rosidi, 1969: 11). Akibatnya, ada pula sastra 

Jawa klasik dan sastra Jawa modern. 

Sebagai contoh: beberapa pribumi yang mengikuti atau melakukan peniruan 

budaya barat sebagai manifestasi budaya dan kehidupan modern adalah 

Endra dan Martini (Novel Gawaninf Wewatekan) berupa peniruan budaya 

kapitalis serta sistem administrasi dagang modern: Raden Rara subiyah 
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(Novel Wisaning Agesang) berupa peniruan orientasi kerja dan kemandirian 

wanita modern; Pangkat, derajat, dan keluarga Kramayuwana (novel 

Perpisahan Pitulikur taun) berupa peniruan gaya hidup Barat. 

Burger (1977: 200) berpendapat bahwa sesuai dengan kondisi, fasilitas 

pendidikan, dan sebagainya, maka pribumi yang tinggal di kota lebih dahulu 

memiliki kesempatan untuk mengenal budaya Barat dibandingkan dengan 

pribumi yang berdomisili didaerah pedesaan. Kondisi itu sering dengan 

sistem politik penjajah dalam menjalin fase-fase hubungan dengan pribumi. 

Oleh sebab itu, banyak anak pribumi (biasanya berasal dari keluarga yang 

tinggal di desa, berasal dari keluarga yang tinggal di desa dan berasal dari 

keluarga petani atau pegawai rendahan) yang ngenger atau menumpang 

hidup pada keluarga priyayi baru di kota atau kota besar sewaktu menempuh 

pendidikan modern. Kesempatan menempuh pendidikan lebih terbuka di 

kota karena sekolah-sekolah Belanda lebih banyak berada di kota. 

Kehadiran  penjajah Belanda mengakibatkan pribumi melihat, dan akhirnya 

mengikuti budaya Barat yang dibawa oleh imperialis Barat. Peniruan 

pribumi (Jawa) terhadap budaya barat meliputi hampir semua unsur budaya 

secara universal yang terdapat di dalam setiap kebudayaan pada semua 

tingkat kehidupan sebuah masyarakat. Orientasi pada budaya barat meliputi 

berbagai segi yang berkaitan dengan aspek atau unsur budaya secara 

universal, serta berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa. Namun 

kenyataan menunjukan bahwa tidak terjadi orientasi pada budaya Barat 

dalam sistem religi atau kepercayaan oleh pribumi.  
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Kondisi semacam itu sangat dimungkinkan karena beberapa hal. Pertama, 

dilihat dari kenyataan, sistem religi atau kepercayaan (agama) dalam sebuah 

masyarakat merupakan unsur budaya yang paling sulit mengalami 

perubahan akibat pengaruh kebudayaan lain dibandingkan dengan unsur-

unsur budaya yang lain (Koentjarangirat,1982: 2). Kedua, kemungkinan  

tidak munculnya persoalan religi atau kepercayaan disebabkan oleh 

pedoman yang di tetapkan oleh lembaga pemerintah kolonial yang 

melarang. 

Penerbitan karya sastra yang mengangkat masalah agama atau kepercayaan. 

Dalam kehidupan praktis, sikap hidup pribumi yang berorientasi pada 

sistem kepercayaan barat muncul juga pada masa kolonialisme Belanda. 

Dapat dibuktikan, pada tahun 1829 telah berdiri gereja protestan yang 

merupakan bangunan bergaya Manzard-Jawa. Selain itu, terdapat patung 

Bunda Maria yang dilukis dengan pakaian kebesaran wayang Jawa. Bahkan, 

pada tahun 1935 pelukis R. Frans Basuki Abdulah melukis Bunda Maria 

mengenakan pakaian serta aksesoris yang khas pribumi Jawa. Bukti 

peniruan pribumi sistem kepercayaan Barat dalam kehidupan praktis. 
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F. Kerangka Pikir  

Identifikasi adalah suatu proses yang dilakukan seseorang, secara tidak sadar, 

seluruhnya atau sebagian, atas dasar ikatan emosional dengan tokoh tertentu, 

sehingga ia berperilaku atau membayangkan dirinya seakan-akan adalah tokoh 

tersebut. Film sebagai salah satu hasil kreasi budaya, banyak memberikan 

gambaran-gambaran hidup dalam  pelajaran penting bagi penontonnya. 

Film sebagai salah satu media massa dapat dijadikan sarana dalam  

mengidentifikasikan dari sebuah kenyataan dan peristiwa komunikasi yang dapat 

menyajikan suatu realitas objek. Dalam hal ini film merupakan sebuah media 

yang efektif untuk memberi sebuah konstruksi atas sebuah realitas dalam 

masyarakat. 

Dalam film menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang 

mana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan 

dialami bersama secara subjektif. Dalam film terdapat pesan-pesan dan nilai-nilai 

yang ada untuk berusaha disampaikan dan digambarkan tersebut kepada para 

audiens atau penonton serta adanya suatu gambaran mengenai nilai religi dan 

budaya masyarakat Indonesia. 

Identifikasi dalam film dibangun oleh manusia sebagai aktor sosial yang 

membangun makna, sama halnya dengan cerita didalam film merupakan 

konstruksi pembuatnya dan penonton yang memproduksi makna tersebut. Kita 

dapat menyaksikan realitas objektif dan identifikasi realitas dalam suatu film 

melalui sebuah proses interpretasi, dalam hal ini hermeneutik merupakan sebuah 

teori yang mampu membantu penelitian memahami dan menemukan makna 

ideologi yang terkandung dalam suatu film melalui proses penafsiran pada adegan 
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dan dialog yang diperankan para tokoh dalam film Soegija, sehingga setiap 

penonton dapat melihat dengan pasti bagaimana identifikasi nilai religi dan 

budaya yang terjadi secara nyata dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. 

Perlu di ingat kembali tugas hermeneutika tidak mencari kesamaan antara maksud 

penyampaian pesan dan penafsir, tetapi lebih pada menafsirkan makna dan pesan 

yang dalam hal ini adalah mencari sebuah identifikasi nilai-nilai budaya dalam 

film Soegija. Berdasarkan penjelaskan diatas, maka kerangka pikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

  

 

 

 
Hermeneutika Film 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

 Dialog antar tokoh dalam film. 

 Adegan atau scenes dalam film dan simbol-simbol 

bahasa. 

 Latar musik , latar tempat, pemilihan kostum. 

Film Soegija 

Nilai Religi Nilai Budaya 


