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BAB IV 

MONTAGE  DAN PSIKOANALISIS 

 

  Untuk dapat memahami sungguh – sungguh peranan penting yang dimainkan 

oleh editing dalam film, kita perlu meneliti baik – baik tanggung jawab dasar dari seorang 

editor : untuk membangun sebuah film yang lengkap, yang merupakan suatu keseluruhan 

yang manunggal, dan di mana setiap shot atau suara memberikan sumbangan berharga 

pada perkembangan tema dan efek total film tersebut. Untuk dapat memahami fungsi 

editor sepenuhnya juga perlu bagi kita untuk memahami sifat – sifat dari susunan gambar  

tersebut. Satuan dasar yang dipakai oleh Editor untuk bekerja adalah shot, sepotong film 

yang dihasilkan oleh sebuah kamera, dengan jalan mempersatukan atau menyambung 

serentetan shot sehingga keseluruhannya mengkomunikasi suatu tindakan yang tunggal 

yang berlangsung di suatu tempat pada suatu saat, editor telah membentuk apa yang 

disebut dengan adegan ( scene ). Editor kemudian menyambungkan serentetan adegan ( 

scene )  hingga membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan sequence , yang terdiri 

dari suatu bagian penting dari struktur sebuah film seperti yang dilakukan dalam drama 

panggung. 

 

 Seringkali seorang editor terpanggil untuk berkomunikasi secara kreatif dalam sebuah 

film. Melalui penjajaran gambar – gambar dan suara yang unik, editor seringkali dapat 

mengutarakan suatu sikap atau nada terhadap materu itu sendiri atau mereka diminta untuk 

menciptkan, melalui serentetan citra – citra visual yang singat, atau yang biasa disebut 

dengan montage. Istilah montage menghunjuk suatu rentetan gambar dan suara yang amat 

efektif yang tanpa pola logis atau runtutan yang jelas membentuk semacam puisi visual 

dalam bentuk sebuah scene . Kesatuan sebuah montage diperoleh dari suatu saling 

hubungan internal yang kompleks, yang dapat kita fahami dengan segera dan secara 

intuitif. Dalam menciptakan sebuah montage, seorang editor menggunakan serentetan 

singat citra visual sebagai Tulisa cepat yang mengandung kesan untuk menciptakan 

suasana tertentu, rasa peralihan waktu atau tempat, atau sebuah dampak fisik atau 

emosional. 
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 Jika kita menaruh perhatian pada unsur – unsur yang paling manusiawi dalam sebuah 

film, jika kita tidak tertarik pada tokoh – tokoh atau karakter – karakternya , maka kecil 

sekali kemungkinan kita akan tertarik pada film itu sebagai suatu keseluruhan. Supaya 

dapat menarik , tokoh – tokoh, haruslah masuk akal, dapat difahami dan patut mendapat 

perhatian. Untuk sebagian besar sebuah cerita dan patut mendapat perhatian. Untuk 

sebagian sebuah cerita masuk akal jika tokoh – tokohnya juga masuk akal ; dengan kata 

lain, mereka patuh pada hokum – hokum kemungkinan dan keharusan ( dengan 

memantulkan kebenaran – kebenaran tentang sifat – sifat manusia yang dapat dilihat ), 

sesuai dengan kebenaran batin tertentu ( sebagaimana yang ingin kita bayangkan ), atau 

mereka kelihatan masuk akal berkat kepandaian aktor. 

 

 Jika tokoh – tokoh dalam film betul – betul masuk akal, maka adalah suatu hal yang 

hampir – hampir mustahil untuk bersikap tidak berfihak terhadap mereka. Kita akan 

memberikan reaksi terhadap mereka dengan salah satu cara : kita mungkin menganggumi 

mereka karena tindakan – tindakan kepahlawanan mereka dan keagungan mereka atau 

mungkin mencintai mereka karena kegagalan – kegagalan mereka. Kita mungkin 

mencintai mereka dan mengidentifikasikan diri kita dengan mereka karena sifat – sifat 

manusiawi mereka yang biasa, atau kita menertawakan mereka karena kebodohan mereka, 

atau jika reaksi kita terhadap mereka negative, kita mungkin membenci mereka karena 

ketamakan mereka, kekejaman mereka, sifat egois , dan cara – cara mereka yang licik. 

 

 Kebanyakan aktor film memproyeksikan sifat – sifat watak tertentu bgitu mereka tampil 

di layer putih, maka karakterisasi dalam film banyak sekali hubungannya dengan 

pemilihan pemain, biarpun ada aktor yang pandai untuk memproyeksikan sifat yang 

sangat – sangat berbeda dalam berbagai macam pernanan.Sehingga begitu kita melihat 

aktor dilayar maka kita mulai membuat beberapa rekaan tentang mereka berdasarkan 

wajah, pakaian, sosok tubuh, tingkah laku, dan cara mereka bergerak. Oleh karena itu 

sebuah aspek penting dari karakteriisasi dalam film diungkapkan secara visual dan secara 

langsung melalui kesan visual pertama kita tentang masing – masing watak 
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 4.1 Pembangunan Karakterisasi yang Statis dan Berkembang. 

  

 Flm seringkali menentukan apakah tokoh – tokoh terpenting dalam sebuah film adalah 

tokoh – tokoh yang statis atau yang berkembang. Tokoh – tokoh berkembang adalah tokoh 

– tokoh yang sangat di pengaruhi oleh plot ( internal, eksternal, atau keduanya ) dan yang 

mengalami perubahan penting dalam kepribadaian, sikap, pandangan hidup sebagai akibat 

dari perkembangan cerita. Perubahan yang mereka alami adalah perubahan yang penting 

dan bersifat tetap, bukan perubahan sementara yang besok lusa segera berubah. Tokoh 

tersebut tidak akan pernah lagi menjadi pribadi yang kita lihat pada permulaan cerita. 

Perubahan ini bisa bermacam – macam, tapi ia harus mempunyai arti yang penting dalam 

hubungan dengan dandanan menyeluruh dari tokoh yang mengalami perubahan tersebut. 

Tokoh – tokoh berkembang bisa menjadi tokoh yang lebih sendu dan bijaksana, atau lebih 

bahagia dan lebih percaya pada diri sendiri. Mereka mungkin memperoleh suatu kesadaran 

baru tentang hidup atau makin menjadi matang, lebih bertanggung jawab, lebih bermoral 

atau tidak. Mungkin juga mereka sekadar tahu lebih banyak, lebih sadar tidak lagi begitu 

polos dan bodoh. 

 

 Pada dasarnya sebuah film digerakan oleh plot cerita, di kebanyakan film, biasanya 

konflik memiliki implikasi psikologis dan fisik, adalah sesuatu yang tidak mudah untuk 

menarik seubah garis pemisah yang jelas dan untuk mengetahui di mana yang satu 

berakhir dan yang lainnya mulai, secara garis besar terdapat dua pengelompokan konflik, 

yaitu konflik ekstrenal atau internal, pada konflik eksternal, bentuk paling nyata sebuah 

konflik eksternal bisa berupa sebuah perkelahian pribadi atau perseorangan antara tokoh 

utama dengan toko lainnya, karena pada tingkat ini konflik tidak lebih dari sebuah 

pertarungan kemuan manusia yang mencari tujuan yang bertentangan atau yang sama, 

seperti yang dapat kita lihat pada sebuah pertandingan tinju, tapi konflik manusia yang 

mendasar memiliki kencenderungan untuk menjadi lebih rumit, karena konflik jarang 

sekali bisa dipisahkan secara menyeluruh dari individu – individu atau system nilai 

individu, sedangkan konflik internal adalah konflik yang mendorong tokoh atau tokoh – 

tokoh utama untuk melawan sesuatu kekuataan, ataupun psikologis dalam diri setiap tokoh 

tokoh dalam film,  atau sesuatu yang pada dasarnya tidak berbentuk manusia atau personal. 

 

 Biarpun sebagaian dari konflik – konflik yang terdapat dalam film memiliki arti sendiri 

dan tidak mempunyai arti di luar itu, kebanyakan konflik cenderung untuk 



98	
	

memperlihatkan sifat – sifat abstrak atau simbolik sehingga orang – orang yang terlibat 

dalam konflik tersebut mewakili sesuatu yang berada di luar dirinya sendiri 

 

  Bulan Terbelah di Langit Amerika, adalah film yang menawarkan sebuah konflik 

mengenai wacana terrorist, di mana terdapat beberapa tokoh yang menjadi simbol yang 

terikat pada konflik tersebut, jika dahulu Nabi Muhammad berperang dengan orang – 

orang kafir, kini pada film Bulan Terbelah di Langit Amerika, konflik antara Islam dengan 

wacana teroris, dahulu Nabi Muhammad di utus oleh Allah S.W.T untuk bisa memberikan 

kebaikan kepada umat manusia, dalam film ini Hanum datang mencoba menyatukan 

mereka yang terbelah karena adanya kesalah pahaman, film ini dimulai dari delapan tahun 

setelah terjadi  9 /11 setelah kejadian tersebut muslim di wilayah barat mengalami konflik 

antara sebuah wacana teroris dengan Islam, di mana Islam dianggap sebagai agama yang 

membawa kebencian, kekerasan dan meyebabkan aksi terrorist dibelahan dunia, Hanum 

pun membawa misi untuk bisa menyatukan kembali mereka yang telah terbelah. 

 

 Konflik itu tentunya mempunyai arti penting bagi tokoh – tokoh yang terlibat, ada 

sesuatu tujuan yang berharga atau yang bisa dicapai jika konflik tersebut diselesaikan, 

karena penting sekali bagi tokoh – tokoh cerita, dan karena konflik yang penting 

memberikan efek penting kepada tokoh, maka konflik besar dan pemecahannya selalu 

membawa semacam perubahan penting, baik dalam diri tokoh yang terlibat maupun dalam 

keadaan mereka umumnya. 
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Karakter Mengalami Perubahan Setelah Melewati Konflik 

 

  

 4.2 Pembangunan Karakterisasi melalui Streotype 

 

 Dalam sebuah film tidak perlu bahkan tidak bagus untuk membuat setiap tokoh 

merupakan pribadi yang unik dan yang meninggalkan kenangan. Tokoh – tokoh baku 

adalah tokoh – tokoh kecil yang tingkah lakunya dapat diramaikan. Umumnya mereka 
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merupakan tokoh – tokoh khas sesuai dengan pekerjaan atau profesi mereka, seperti 

misalnya penghidang minuman atau bartender dalam film western dan kehadiran mereka 

dalam film adalah karena keadaan menghendaki demikian, sehingga mereka sebetulnya 

berfungsi sebagai bagian yang wajar dari setting sebagai property  panggung, sebaliknya 

stereotype adalah watak – watak yang mempunyai arti yang agak lebih penting dalam 

sebuah film. Mereka adalah tokoh – tokoh yang cocok untuk suatu pola tingkah laku yang 

sudah ditentukan sebelumnya dan biasa kita temui pada sejumah besar  “ tokoh – tokoh “ 

film. 

 

 Pasca terjadinya 9/11, beberapa muslim mulai merasa kehilangan kebanggaannya 

menjadi seorang muslim,karena mereka kerap kali di sudutkan serta digeneralisasikan 

sebagai seorang terrorist, hingga pada saat itu mereka yang menggunakan attribute pakaian 

muslim, seperti jilbab, cadar, gamis , dan berjanggut panjang langsung di lihat sebagai 

seorang yang akan melakuan aksi teroris, dalam film ini penggambaran akan hal tersebut 

dapat dilihat ketika scene Hanum yang bertemu dengan Billy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy : " Apa ini yang diajarkan Al-Qur'an ? katakan padaku Hanum, Apakah Al-Qur'an 

mengajarkan membunuh orang yang berbeda dari kalian ? "Apa kau diajarkan untuk 

membunuh putraku dan ribuan orang di tragedi itu ? " 
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Azima /Julia : " Yang kamu alami tadi adalah bentuk pada wanita berhijab, tapi tidak 

semuanya begitu, tidak semua orang seperti itu 

 
Azima : " lihat ? saya tidak pernah benar - benar melepasnya ( jilbab ), aku cinta Islam, tapi 

aku kehilangan kebanggannya " 

 

 

 

 Jika kita lihat dalama beberapa scene pada film tersebut, kita akan melihat bagaimana 

ssebuah reaksi – reaksi yang dilakukan oleh beberapa tokoh terhadap tokoh yang lain, 

misalnya ketika bagaimana Hanum bertemu dengan seorang Billy Heartman, di mana 

Billy yang secara sontak langsung membentak Hanum dan langsung mengeneralisasikan 

bagaimana Hanum sebagai seorang terrorist karena ia menggunakan attribute seorang 

muslim, dan menggap Al – Qur’an yang merupakan kitab suci dari agama Islam sebagai 

sumber dan dasar terjadinya malapetaka 9/11, kemudian pada karakter Sarah / Azima, 

diceritakan bagaimana Sarah yang kehilangan kebangaannya menjadi seorang muslim, di 

mana ia menganti jilbabnya dengan wig dan mengganti namanya dari Azima menjadi 

seorang Julia Collins. 



102	
	

 

  

 

 

 

 

 

" Ayah dituduh sebagai seorang terroris dalam tragedi 9 /11 , mereka bilang al - qur'an 

buku yang dibacanya setiap hari, menjadi penyebab kekacuan dunia " 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah : "  Aku tidak masuk sekolah setiap menjelang peringatan tragedi 9/11, Teman - 

teman ku bilang kalau ayahku adalah seorang teroris, 

   

 Delapan tahun setelah terjadinya 9/11, menimbukan stigma negative kepada mereka 

yang beragama Islam, dalam film ini disimbolkan dengan karakter Sarah dan Azima, 

mereka berdua adalah keluarga dari Ibrahim Hussein yang dianggap sebagai seorang 

pelaku terrorist, pada karakter Sarah kita akan cenderung mendapatkan informasi 

mengenai bagaimana ia mendapatkan stereotype negative dari lingkungan sekitarnya, 

seperti ayahnya sebagai terroris dalam tragedi 9/11, dan Al – Qur’an adalah penyebab 

terjadinya kekacuan dunia, kemudian pada karakter Sarah kita mendapatkan informasi 

mengenai bagaimana lingkungan sekitarnya membuat Sarah menjadi seorang anak 

terroris, hingga akhirnya membuat ia mendapatkan perlakuan penolakan dari lingkungan 

sekitarnya , di mana anak seumuran dia yang seharus bisa sekolah dengan baik malah 

membuat dirinya tidak nyaman untuk masuk sekolah karena teman – temannya mengolok 

sarah bahwa ayahnya adalah seorang teroris, dalam kedua karakter ini kita diperlihatkan 

mengenai bagaimana ada nya ketidaknyamanan yang diciptakan oleh orang – orang 

sekitarnya 
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 4.3 Pembangunan Karakterisasi melalui Reaksi – Reaksi Tokoh – Tokoh Lain. 

 

 Cara karakter – karakter lain melihat seseorang dapat dipergunakan sebagai alat yang 

baik untuk membangun karakterisasi, kadang sebagian besar dari informasi mengenai 

sesuatu tokoh sudah diungkapkan melalui cara – cara ini sebelum tokoh itu sendiri , atau 

salah satu teknik karakterisasi yang paling efektif ialah penggunaan karakter – karakter 

yang saling bertentang dalam tingkah laku, pendapat, gaya hidup, penampak fisik dan 

sebagainya, dan merupakan kebalikan dari apa yang dimiliki tokoh utama, untuk 

memperjelas dan menegaskan kepribadiannya. Efek yang diperoleh sama dengan efek 

yang diciptakan dari mendekatkan warna putih pada warna hitam, yang hitam akan lebih 

hitam sedangkan yang putih akan kelihatan lebih putih, sama halnya pual dengan Raksasa 

tinggi besar sering kali disuruh berdiri disamping seorang kurcaci, efek tersebut akan 

menimbulkan efek adanya perbedaan kekuataan di antara kedua makhluk tersebut. 

 

Mekanisme atau proses pengalihan energi dari id ke ego atau dari id ke superego disebut 

identifikasi. Ego menggunakan energi untuk keperluan (1) memuaskan dorongan atau 

instink melalui proses sekunder, (2) meningkatkan perkembangan aspek-aspek psikologis, 

seperti berfikir, belajar, mempersepsi, mengingat, menilai, mengkomparasi, 

mengkonseloris, menggeneralisasi, dan memecahkan masalah, (3) mengekang atau 

menyangkal id (daya tangkal ini disebut antikateksi) agar tidak bertindak impulsive atau 

irasional dan (4) menciptakan integrasi diantara ketiga system kepribadian, dengan tujuan 

terciptanya keharmonisan dalam kepribadian, sehingga dapat melakukan transaksi dengan 

dunia luar (lingkungan) secara efektif. Seperti halnya ego, superego memperoleh suatu 

energi melalui identifikasi, yaitu anak  belajar mencocokan atau menyelaraskan tingkah 

lakunya dengan sangsi ( punishment ) dan ganjaran (rewards) atau cita-cita orang tuanya. 

 

Freud mengatakan akan kecemasan moral, yang mana kecemasan moral merupakan 

respon super ego terhadap dorongan id yang mengancam untuk memperoleh kepuasan 

secara “immoral” kecemasan diwujudkan dalam bentuk perasaan bersalah (  guilty feeling)  

atau rasa malu ( shame) Hal seperti kecemasan serta konflik membentuk suatu pertahanan 

ego yang mana  pertahanan ego tersebut antara lain. 

1) Represi, merupakan proses penekanan dorongan-dorongan ke alam tak sadar, karena 

mengancam keamanan ego.   
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2) Projeksi, pengalihan pikiran, perasaan, serta dorongan diri sendiri kepada orang lain.  

3) Pembentukan Reaksi, merupakan penggantian sikap dan tingkah laku dengan sikap dan 

tingkah laku yang berlawanan.  

4) Pemindahan objek, merupakan proses pengalihan perasaan dari objek asli ke objek 

pengganti. 

5)  Fiksasi, merupakan mekanisme yang memungkinkan orang mengalami berhenti dalam 

perkembangannya, karena merasa cemas untuk melangkah ke perkembangan berikutnya. 

6)  Regresi, merupakan pengulangan kembali tingkah laku yang cocok bagi tahap  

perkembangan atau usia sebelumnya (perilaku kekanak-kanakan).  

7) Rasionalisasi, merupakan penciptaan kepalsuan (alasan-alasan) namun dapat masuk 

akal sebagai upaya pembenaran tingkah laku yang tidak dapat diterima. 

8)  Sublimasi, merupakan pembelotan atau penyimpangan libido seksual kepada kegiatan 

yang secara social lebih dapat diterima. 

9) Identifikasi, merupakan proses memperkuat harga diri (self-esteem) dengan 

membentuk suatu pereskutuan (aliansi) nyata atau maya dengan orang lain, baik seseorang 

maupun kelompok 

 

 Tokoh dalam sebuah film fiksi tentu saja mengungkapkan banyak hal tentang diri 

mereka melalui ucapan – ucapan mereka. Tapi di samping itu banyak juga yang 

diungkapkan oleh bagaimana cara mereka mengungkapkanya. Fikiran – fikiran mereka 

yang sebenarnya, sikap, dan emosi mereka dapat mereka ungkapkan dengan cara- cara 

yang halus berkat pilihan kata dan berkat tekanan, tinggi suara , dan pola dalam kalimat 

yang mereka jalinkan dalam pengucapan mereka. Penggunaan tatabahasa, struktur 

kalimat, dan terutama dialek – dialek khusus  oleh seorang aktor, semuanya 

mengungkapkan banyak sekali tentang tingkat sosial dan ekonomi, latar belakang 

Pendidikan dan proses mental tokoh tersebut. Oleh karena itu kita harus mengembangkan 

ketajaman pendengaran dan kesanggupan untuk menangkap nuansa yang paling halus dan 

kecil dari arti – arti yang diungkapkan oleh suara manusia bukan saja dengan jalan 

menyikap apa yang diucapkan tapi juga bagaimana cara ucapan itu diucapkan. 

 

Pada suatu film tokoh dapat membuat sebuah cerita yang dibawakan dalam film akan 

lebih mudah dipahami oleh penonton, karenanya ada film – film yang berpusat pada 

penggambaran suatu tokoh tunggal yang unik melalui laku dan dialog. Biarpun dalam film 

– film seperti ini plot adalah penting, tapi apa yang terjadi juga penting karena ia 
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membantu kita memahami tokoh yang sedang dikembangkan. Daya tarik dari tokoh – 

tokoh ini terkandung dalam keunikan mereka, dalam sifat – sifat dan ciri – ciri yang 

membedakan mereka dari orang – orang biasa. Tema film  - film seperti ini dapat 

kekemukakan dengan baik dalam sebuah penceritaan singkat dari tokoh utama, dengan 

memberikan tekanan pada beberapa aspek dari kepribadian tokoh tersebut, adapun 

beberapa karakter film yang penulis ambil  

  

4.3.1 Sarah Husein : 

 

  

  

 

 

 

 

 

Sarah Hussein , adalah anak dari Hussein dan Azima , memiliki darah campuran 

Amerika dan arab, awalnya ia hanya seorang anak kecil biasa yang biasa bermain 

dengan teman – temannya, tetapi setelah peristiwa 9/11, teman – teman 

sebayanya menuduh ayahnya lah yang menjadi terorrist dari peristiwa tersebut, 

sehingga ia mengalami tekanan dalam kehidupannya, membuat Sarah enggan 

untuk sekolah ketika ia mendekati perayaan peristwa 9/11,  

 

Sarah Hussein 

ID SHOT DIALOG 
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Ia mempercayai 

bawah ayahnya 

adalah seorang Ayah 

yang baik, dan tidak 

terlibat dalam 

kejadian 9/11  , dan 

ia bukanlah seorang 

terrorist 

 

" Dia berjanji untuk 

membaca dengan saya 

setipa malam, dia ayah 

yang baik dan 

perhatian, tetapi teman 

dan tetangga saya, 

menggapnya berbeda, 

mereka hanya menggap 

ayah sosok yang 

menakutkan." 

" Ayah dituduh sebagai 

seorang terroris dalam 

tragedi 9 /11 , mereka 

bilang al - qur'an buku 

yang dibacanya setiap 

hari, menjadi penyebab 

kekacuan dunia " 

 

EGO SHOT DIALOG 

Ia mencoba 

meyakinkan kepada 

orang – orang 

sekitarnya, bahwa 

ayahnya bukanlah 

terrorist 
 

Sarah Hussein 

mengunggah video yang 

menjelaskan mengenai 

bagaimana ayahnya di 

tuduh sebagai seorang 

terrorist 

 

“ Sarah : " Nama saya 

Sarah Hussein " 

" Saya tinggal denga ibu 

saya, namanya Julia 

Collins, atau nama 
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Islamnya Azima , " yang 

saya ingat tentang ayah 

saya adalah, ia memberika 

buku ini ( Al- Qur'an ) , 

dia menyebutnya Al - 

Qur'an.Dia berjanji untuk 

membaca dengan saya 

setipa malam, dia ayah 

yang baik dan perhatian, 

tetapi teman dan tetangga 

saya, menggapnya 

berbeda, mereka hanya 

menggap ayah sosok yang 

menakutkan. Ayah dituduh 

sebagai seorang terroris 

dalam tragedi 9 /11 , 

mereka bilang al - qur'an 

buku yang dibacanya 

setiap hari, menjadi 

penyebab kekacuan dunia 

“ 

 

SUPER EGO SHOT DIALOG 

Selain ia 

menginginkan 

pengakuan bahwa 

ayahnya bukanlah 

seorang terrorist, ia 

juga ingin 

mempunyai 

kehidupan normal  

Sarah : " tidak hanum, 

lihatlah ayahku, ayahku 

adalah orang yang 

penyayang, dia tidak 

akan melakukan hal itu 

" 

" Ibu, berita tahu dia, 

ayah menyayangi kita " 
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seperti yang lainnya, 

di mana ia tidak di 

anggap sebagai 

seorang anak 

terrorist 

 

 

Sarah : "  Aku tidak masuk 

sekolah setiap menjelang 

peringatan tragedi 9/11, 

Teman - teman ku bilang 

kalau ayahku adalah 

seorang teroris, aku sering 

bermimpi tentang ayah, dia 

bilang meyayangi aku dan 

ibu " 

" Tapi ibu tidak 

mengizinkan kau bicara 

mengenai ayah kepada 

siapa pun,ternyata Al - 

Qur'an tidak memberi 

keajaiban apa pun tentang 

ayah " 

 

 

 Sarah Hussein melakukan pertahanan mekanisme ego nya, ketika ayahnya dianggap 

sebagai seorang terrorist, karenanya ia melakukan projeksi kepada dirinya, dengan mencoba 

meyakinkan orang – orang sekitarnya mengenai bagaimana keberadaan dari ayahnya , dan 

mencoba memberikan pandangannya kepada orang lain, bahwa ayahnya adalah seorang 

ayah yang baik serta bukan lah terrorist, dan ia telah memberikan Sarah Al- Qur’an di mana 

ia mempercayai bahwa dengan Al- Qur’an dapat menenangkannya, tetapi orang – orang 

sekitarnya, menggapnya sebagai sebuah buku yang berbahaya, karena bisa menebarkan 

sebuah kebencian, Sarah Hussein pun tidak diterima di kalangan sekitarnya, karena ia dirasa 

sebagai anak Terrorist, sehingga membuat ia menjadi seorang yang tertutup, ini adalah 

sebuah bentuk dari mekanisme pertahanan ego Sarah, sehingga membuat ia enggan untuk 

bisa bergaul dengan teman – temannya, dan membuat ia tidak masuk sekolah menjelang hari 

peringatan 9/11, karena teman – temannya menyebut ayahnya seorang terrorist. 
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4.3.2 Azima Hussein / Sarah Collins : 

  

 

 Azima / Sarah Collins, ialah seorang perempuan yang bekerja sebagai 

pemanndu wisata di New York, yang kemudian ia menikah dengna seorang lelaki 

muslim bernama Hussein, dan menjadikan ia sebagai mualaf, tetapi paska 9 /11 

ia melepas jilbab yang ia gunakan, dan kehilangan kebanggaan dirinya sebagai 

seorang muslim. 

 

Dari hasil Analisis data , tiga sistem kepribadian yang dimiliki oleh Sarah 

Hussein adalah, Dari beberapa scene yang terdapat pengadegan Azima / Julia 

Collins, adapun beberapa dialog / scene yang mnecerminkan :  

 

Azima Hussein / Julia Collins 

ID SHOT DIALOG 
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Ia adalah seorang 

Istri dari Hussein, 

yang kemudian 

menjadikan 

dirinya seorang 

mualaf, ia 

berkeinginan 

untuk bisa hidup 

dengan baik 

bersama Hussein 

dan Sarah, tetapi 

dengan terjadinya 

9/11 , pemberian 

stigma terhadap 

suaminya , 

membuat ia 

melakukan hal 

defensif 

 Azima /Julia : " 

Yang kamu alami 

tadi adalah bentuk 

pada wanita 

berhijab, tapi 

tidak semuanya 

begitu, tidak 

semua orang 

seperti itu 

 Azima : " Kamu 

wartawan yang 

waktu itu telepon 

ke sini ? Jadi, 

kamu kesini , 

kamu mencari 

alamat rumah kami 

? Baik, saya 

melarang kamu 

mendekati saya 

dan keluarga saya 

untuk wawancara  . 

Dan jangan lagi  

mencoba 

berbohong dan 

menipu untuk 

mencari alamat ini, 

Anda tahu jalan 

keluarnya !!! "  

 

Hanum : " Saya 

memang mencari 

alamatnya, saya 

prihati atas apa 
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yang kamu alami, 

saya ingin menulis 

artikel tentang 

kamu " 

 

Azima : " Saya 

tidak percaya 

dengan media, 

kalian hanya 

peduli dengan 

wawancara, kalian 

tidak peduli 

dengan orang yang 

kalian wawancara , 

Pergi sekarang !! " 

 

 

EGO SHOT DIALOG 

Hanum Ingin 

tetap sebagai 

seorang Muslim 

tetapi merasa 

kehilangan 

kebanggaannya 

sebagai seorang 

muslim  

 

Azima : " lihat ? 

saya tidak pernah 

benar - benar 

melepasnya, aku 

cinta Islam, tapi 

aku kehilangan 

kebanggannya 

 

Voice Over : " 

Seharusnya 

kebanggan 

berIslam hadir 

disetiap hati 
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seorang muslim , 

Azima dan 

mungkin jutaan 

Muslim di luar 

sana 

kehilangannya, 

karena segilintir 

manusia yang 

membajak nama 

Islam , Islam 

telah sempurna 

namun manusia 

tidak akan 

pernah sempurna 

" 

 

 

Hanum : 

Islam agama 

yang berati 

kedamaian, 

justru membuat 

hidupmu 

berantakan, 

Bahkan suami 

mu dianggap 

seorang terroris " 

" hingga kamu 

kehilangan 

kepercayaan 

sebagai muslim, 

kamu melepas 

hijab mu, dan 

mengganti namu 
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dari Azima 

Hussein menjadi 

Julia Collins 

 

SUPER EGO SHOT DIALOG 

Ia ingin 

mengetahu 

bagaimana 

kebenaran 

yang 

sebenarnya 

mengenai 

suaminya 

Hussein, yang 

di mana 

dianggap 

sebagai 

seorang 

terrorist, serta 

ingin bisa 

kembali 

bangga 

 

" Brown : " Ny 

Azima, Julia Collins, 

suami mu bukanlah 

Teroris , dia seorang 

muslim yang baik " 

 

 

Julia Collins yang 

mulai kembali 

menggunakan 

Hijabnya selama 

kegiatan sehari – 

hari, dan berkumpul 

Bersama dengan 

Micheal Jones dan 



114	
	

menjadi 

seorang 

muslim . 

 

 

Billy Heartman, yang 

di mana sebelumnya 

membenci mereka. 

 

 

Sebelumnya Azima Hussein adalah seorang istri yang memiliki 

kehidupan yang baik, di mana ia mempunyai seorang suami yang menyayangi 

keluarganya dengan baik, serta bertanggung jawab, tetapi ketika 9/11 terjadi 

suaminya bertepatan berada di Gedung WTC, dan hal tersebut mengubah 

kehidupannya, kini ia mengalami penekanan dari orang – orang sekitarnya 

bahwa suaminya adalah seorang pelaku dari 9/ 11 dan dianggap terrorist, hal 

tersebut merupakan konflik internal yang dialami oleh Azima, ia mencintai 

suaminya tetapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa suaminya mungkin saja 

seorang pelaku dari terjadinya  9/11, dorongan dari orang – orang sekitar yang 

terus menerus kepada Azima menjadikan dirinya mengalami kecemasan , 

sehingga secara tidak langsung ia melakukan pertahanan terhadap ego, hingga 

akhirnya ia melakukan projeksi  kepada dirinya serta Sarah, setelah kejadian 

9/11 banyak awak media yang melakukan wawancara kepadanya, tetapi hasil 

dari wawancara tersebut malah menyudutkan keluarganya, sehingga ia sangat 

skeptis kepada awak media, dengan tekanan yang ia alami hanya berdua 

bersama dengan Sarah, ia pun memutuskan untuk tidak kembali menggunakan 

Hijab, karena ketika ia menggunakan Hijab, orang – orang sekitarnya menggap 

bahwa ia adalah seorang terrorist, ini adalah bentuk pertahanan ego berupa 

Pembentuan Reaksi , di mana mengganti sikap dan tingkah laku dengan sikap 

dan tingkah laku yang berlawanan, Azima pun kembali menggunakan nama 

sebelum ia menikah dengan Hussein yaitu Sarah Collins, lalu ia melakukan 

Rasionalisasi, di mana ia menciptakan kepalsuan yang ia lakukan adalah 
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sebagian upaya pembenaran tingkah lakunya yang tidak bisa diterima oleh 

dirinya 

 

4.3.3 Hanum  

 

Hanum, adalah seorang journlist yang tengah di tugaskan oleh pimpinannya 

untuk menulis artikel mengenai 

Bagaimana dunia tanpa Islam, 

dengan menggunakan hasil 

wawancara dari Azima dan 

Sarah yang di mana mereka 

tengah di anggap sebagai 

seorang keluarga terorrist. 

 

HANUM 

ID SHOT DIALOG 

Ia mempercayai 

bahwa selama ini 

anggapan orang 

– orang 

mengenai Islam 

yang seharusnya 

bertanggung 

jawab terhadap 

peristiwa 9/11 

adalah salah 

 Hanum : Gertrude, 

sejak kejadian itu, dunia 

muslim terpinggirkan 

diusir dari kehidupan 

sosial mereka, karena 

keyakina mereka, hidup 

mereka dipersulit 

banyak orang  

 

Gertrude : Maksud mu 

itu memang bagus, tapi 

faktanya Hanum . 

Terrorist itu adalah 

Muslim 
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Hanum : "ini monument 

kesedihan " , " Tempat 

banyak jatuhnya korban 

akibat    tragedi 

kemanusiaan " 

 

Rangga : "Terlalu 

banyak korbannya " " 

Num di antaranya ada 

yang muslim " 

EGO SHOT DIALOG 

Ia akan 

membela Islam, 

bagi siapun 

yang mencoba 

menganggap 

bahwa Islam itu 

adalah 

Terrorist, dan 

penyebar 

kebencian. 

 

 

Hanum : " Pak, jangan 

biarkan kebencian 

mencegahmu untuk 

berlaku adil, 

berlakulah adil, karena 

itu mendekati 

kebajikan,Al Maidah, 

ayat 8 " 

 

Micheal : "Apa yang 

kamu bicarakan ? " 

 

Hanum : "Al-Qur'an 

mengajari kita untuk 

berlaku adil,bahkan 

kepada mereka yang 

bukan penganutnya " 
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Hanum : "Jika Islam 

tidak mengajarkan hal 

baik, lalu kenapa ada 

patung nabi 

muhammad, di 

mahkamah agung AS 

sebagai pencurah 

keadilan tertinggi ? " 

SUPER EGO SHOT DIALOG 

Ia hanya ingin 

menghilangkan 

pandangan buruk 

orang – orang 

mengenai Islam. 

 

Voice Over : " 

Seharusnya kebanggan 

berIslam hadir disetiap 

hati seorang muslim , 

Azima dan mungkin 

jutaan Muslim di luar 

sana kehilangannya, 

karena segilintir 

manusia yang 

membajak nama Islam , 

Islam telah sempurna 

namun manusia tidak 

akan pernah sempurna 

" 
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Hanum : " Julia !! " 

" Seorang teroris tidak 

akan menyayangi 

keluarganya, terroris 

tidak akan meninggalkan 

putrinya dengan Al-

Qur'an " 

" Bosku menyuruh ku 

menulis artikel , akankah 

dunia lebih baik tanpa 

Islam ? dia meminta ku 

mewawancarai kau dan 

sarah, dia justru ingin 

kamu sebagai muslim 

menjawab " ya " , Islam 

agama yang berati 

kedamaian, justru 

membuat hidupmu 

berantakan, Bahkan 

suami mu dianggap 

seorang terroris " 

 

 

Voice Over Hanum : " 

Gertude, misi ku sudah 

selesai, dan rangga bisa 

menyakinkan brown 

untuk datang ke Wina, 

terima kasih kau telah 

mengirimku menjadi 

perantara tuhan pada 

azima,brown dan semua 

orang yang terbelah 

Ibrahim Hussein 
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mengajarkan kita 

bahwa kita adalah 

saudara yang akan 

saling tolong menolong 

di hari akhir nanti , 

ketika bulan terbelah 

selamanya, demi 

matahari dan cahaya 

siangnya demi bulan 

apabila mengiringinya " 

 

" Sungguh beruntung 

orang yang mensucikan 

jiwa, tebarkan salam 

sinarkan kedamian, 

karena Islam adalah 

salam, Islam adalah 

kedamaian dunia tanpa 

Islam, adalah dunia 

tanpa kedamaian " 

 

 

 

 Hanum adalah seorang jurnalis yang tengah di tugaskan oleh atasannya yang bernama 

Gertrude, ia tengah diminta untuk menulis sebuah artikel mengenai bagaimana dunia tanpa 

Islam, di mana Getrude  meminta kepada Hanum untuk bisa memwawancarai Sarah dan 

Azima, di mana kedua orang tersebut di curigai sebagai istri dan anak dari pelaku terjadinya  

9/11, yang bernama Hussein, di mana ketika peristiwa tersebut Hussein berada di 9/11 dan di 

duga sebagai pelaku dari kejadian tersebut, sesampainya disana, Hanum menemui banyak 

tantangan yang mengancam ego dirinya, mulai dari seorang Micheal Jones , Billy Heartman, 

serta Azima dan Sarah sendiri, ketika ia bertemu dengan Micheal Jones, ia dihadapkan dengan 

seseorang yang memiliki stigma buruk kepada mereka yang beragama muslim, Jones 

menganggap bahwa yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian 9/11 adalah mereka para 
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Muslim, teteapi Hanum berpendapat lain, bahwa “Jangan biarkan kebencian mencegahmu 

untuk berlaku adil, berlakulah adil, karena itu mendekati kebajikan,Al Maidah, ayat 8 ,” lalu ia 

dihadapkan pada seseorang yang lelaki yang telah kehilangan keluarganya di 9/11 yang 

merupakan tetangga dari Sarah yang bernama Billy Heartman, ketika ia tengah menanyakan 

alamat dari Azima, Hanum datang kerumah Billy, tetapi ketika Billy membukakan pintu Billy 

malah menyerang hanum dengan sebuah intimadsi, karena hanum menggunakan hijab , di 

mana hijab  adalah salah satu pakaian yang dikenakan oleh para muslim, billy yang melihat 

tersebut langsung mengatakan kepada Hanum , “ : " Apa ini yang diajarkan Al-Qur'an ? 

katakan padaku Hanum, Apakah Al-Qur'an mengajarkan membunuh orang yang berbeda dari 

kalian ? "Apa kau diajarkan untuk membunuh putraku dan ribuan orang di tragedi itu ?  

 

 Hanum pun akhirnya dipertemukan oleh Azima dan Sarah, tetapi mereka sudah benci 

dengan akan adanya seorang wartawan ataupun media, baginya media hanya menyudutkan 

mereka dengan berita – beritanya tanpa memperdulikan narasumber yang mereka wawancarai, 

Hanum pun di usir dari rumah oleh Sarah dan Azima, meyakinkan mereka dengan mengatakan 

bahwa , " Julia !! " , " Seorang teroris tidak akan menyayangi keluarganya, terroris tidak akan 

meninggalkan putrinya dengan Al-Qur'an ", " Bosku menyuruh ku menulis artikel , akankah 

dunia lebih baik tanpa Islam ? dia meminta ku mewawancarai kau dan sarah, dia justru ingin 

kamu sebagai muslim menjawab " ya " , Islam agama yang berati kedamaian, justru membuat 

hidupmu berantakan, Bahkan suami mu dianggap seorang terroris ". 

 

Dalam beberapa scene , Hanum pun digunakan sebagai Voice Over , karena berfungsi 

melebihi peranannya sebagai sesuatu yang bersifat saling mengisi dan melayani serta 

menduduki fungsi “ bercerita “ yang penting, dengan demikian seorang sutradara 

mengutarakan hal – hal yang tidak dapat diutarakan melalui saluran gambar. Hal ini khusus 

kita temui pada hal – hal di mana keadaan fikiran seorang tokoh mengalami perbahan cepat 

dan radikat yang tidak dapat diutrakan melalui gambar – gambar yang memadai, secara 

keseluruhan tokoh Hanum mengalami mekanisme pertahanan ego, yang di sebut dengan 

Represi, di mana Hanum merasa bahwa apa yang dialaminya tidak sesuai dengan Id, hingga 

ahkirnya membuat ia membuat penekanan dorongan – dorongan ke alam tak sadarnya untuk 

melindungi dirinya.  
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4.3.4. Micheal Jones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Micheal Jones, seorang pria yang kehilangan istrinya di tragedi 9 /11 , yang 

akhirnya membuat ia membenci akan agama Islam, baginya Islam adalah agama 

yang penuh dengan kekerasan dan suka menebar terror. 

 

MICHEAL JONES 

ID SHOT DIALOG 

Ia mempercayai 

bahwa terjadinya  

9/11 karena  

Terrorist , dan 

Terorrist adalah 

seorang Muslim 

 Micheal : "Jangan 

menceramahi saya, 

Muslim menyebar 

pembunuhan dan 

kehancuran di seluruh 

dunia, mereka 

membuat hidup saya 

sia - sia, mereka 

merenggut istri saya, 

Anna !! "  

 

EGO SHOT DIALOG 
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Dengan 

meninggalnya 

Anna yang 

merupakan istri 

dari Micheal Jones, 

membuat ia 

menjadi seseorang 

yang membenci 

muslim, sehingga 

ia menolak muslim 

untuk berada di 

New York, 

Amerika. 

 

Micheal : "Ya, besok 

kami akan berbaris 

menentang Masjid 

Ground Zero, 

beraninya para 

muslim membangun  

masjid mereka di 

lokasi ground zero ? 

" Mereka menghina 

kita !! mereka 

meludahi kubran 

orang - orang tercinta 

kita ! " 

SUPER EGO SHOT DIALOG 

Ia hanya ingin 

membalaskan 

dendam atas 

meninggal istrinya 

yang menjadi 

korban atas 

terjadinya 9/11 , 

tetapi ketika  

Brown : " 

Bertahanlah Anna, 

kamu harus 

bertahan, ayoo !! " 

 

Anna : " Kumohon, 

lepaskan aku " 
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Philipus Brown 

memberikan pidato 

pada “ Hero of The 

Year “, mengubah 

pandangannya 

mengenai Muslim 

 

Hussein : "Tidak!! 

Kuatkan 

Keyakinanmu, 

ingatlah suami, 

keluargamu !! Anna 

!! " 

 

Anna : " Aku ingin 

mati ! Lepaskan 

aku !! " 

 

Brown : " dan 

Micheal Jones, 

saya melihatmu di 

tv beberapa waktu 

lalu, saya ingin 

menghubungimu 

dan 

memberitahumu 

sesuatu, saya 

menyaksikan 

Mr.Hussein 

berusaha 

menyelamatkan 

istrimu Anna, dan 

mempertaruhkan 

nyawanya sendiri 
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 Micheal Jones adalah seorang pemimpin dari gerakan orang – orang yang menolak akan 

pembangunan masjid di Ground Zero, Jones melakukan hal tersebut karena ia kehilangan 

istrinya Anna di Tragedi 9 /11 , Jones merasa bahwa pelaku dari kejadian tersebut adalah orang 

– orang muslim, hingga akhirnya ia memunculkan Rasionalisasi, di mana ia 

mengeneralisasikan orang – orang muslim adalah seorang terrorist, dan muslim adalah 

menyebar pembunuhan dan kehancuran di seluruh dunia, Jones merasa bahwa apa yang ia 

fikirkan ini tidak hanya sendiri, hingga akhirnya ia membuat sebuah gerakan demo dan dirinya 

sebagai pemimpin dari kegiatan tersebut, hal ini disebut dengan Identifikasi¸ di mana ia 

memperkuat dirinya dengan membuat suatu persekutuan nyata atau maya dengan orang lain, 

dengan adanya persekutuan yang dimiliki Jones, kini Jones dengan mudah untuk menggiring 

pemikiran orang lain dan menguatkan pemikiran orang lain bahwa pembangunan masjid di 

Ground Zero, adalah salah satu bentuk pelecehan kepada mereka yang telah meninggal di 9/11 

, dan muslim tidak pantas mendapatkan pembangunan masjid di Ground Zero, apa yang Jones 

lakukan ini adalah bentuk dari Projeksi , di mana ia mengalihkan pikiran perasaan serta 

dorongan diri sendirinya kepada orang lain, di mana ia mendorong dan menghasut orang – 

orang sekitarnya untuk sama – sama menolak pembangunan masjid di Ground Zero 

 

4.3.5. Billy Hartman  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

Billy Hartman, adalah tetangga dari Azima, ia adalah seorang lelaki paruh baya yang 

telah kehilangan keluaraganya ketika peristiwa 9/11, Billy mulai membenci Islam karena 

peristiwa 9/11 telah membunuh keluarganya, dan menggap bahwa suami dari azima adalah 

pelaku terrorist yang bertanggung jawab atas kejadian 9 /11. 
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BILLY HARTMAN 

ID SHOT DIALOG 

Meninggalnya 

keluarga Billy di 

9/11 membuat ia 

membenci 

muslim, dan 

menuduh muslim 

sebagai pelaku 

terrorist 

 Billy : " Apa ini 

yang diajarkan Al-

Qur'an ? katakan 

padaku Hanum, 

Apakah Al-Qur'an 

mengajarkan 

membunuh orang 

yang berbeda dari 

kalian ? 

"Apa kau diajarkan 

untuk membunuh 

putraku dan ribuan 

orang di tragedi itu ? 

" 

EGO SHOT DIALOG 

Dengan 

munculnya 

kebencian Billy 

terhadap umat 

muslim, 

menjadikan 

dirinya 

memberikan 

jarak kepada 

mereka yang 

beragama Islam. 

 

 

Azima : "Hai Billy, 

kamu tidak suka 

kuenya ? Sarah 

membuatnya 

khusus untukmu " 

Billy : "Kue ini 

tidak 

mengembalikan 

keluarga ku, kue 

ini tidak ada 

artinya bagi ku, 

jadi tolong jangan 
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memohon dari ku 

lagi " 

 

SUPER EGO SHOT DIALOG 

 Billy hanya 

ingin bisa 

mempunyai 

sebuah keluarga 

yang lengkap. 

 

Billy : Julia, Terima 

Kasih atas kuenya, 

kue yang indah sekali. 

Julia / Azima : sama - 

sama 

 

 

 

Billy Heartman adalah seorang pria paruh baya, yang bertetangga dengan Azima dan 

Sarah, tetapi dengan meninggalnya keluarganya di kejadian 9/11, ia menggap bahwa orang – 

orang muslim yang harus bertanggung jawab dengan meninggalnya putranya dan ribuan orang 

lainnya, dengan hal tersebut menjadikan dirinya melakukan pertahanan mekanisme egonya 

berupa rasionalisasi, di mana ia mengeneralisasikan orang – orang muslim adalah seorang 

terrorist, serta merekalah yang harus bertanggung jawab dengan kejadian 9/11, dengan 

kehilangan putranya , ia melakukan pembentukan reaksi, di mana ketika ia melihat  seseorang 

yang menggunakan hijab ataupun mereka yang menggunakan pakaian bercirikan orang 

muslim, hal tersebut dijelaskan pada shot diatas di mana ketika Azima menjelaskan apa yang 

terjadi apa Hanum, adalah bentuk perilaku pada wanita berhijab, ketika Hanum mencoba 

menanyakan alamat rumah Sarah kepada Billy. 
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4.3..6. Philipus Brown : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Seorang Pengusaha kaya raya, yang penuh dengan keseombongan dan arogan, 

tetapi setelah peristiwa 9/11, di mana Hussein memberikan ia kesempatan kedua dalam 

hidupnya, Philipus Brown kini menjadi seorang pengusaha yang dermawan, dan banyak 

memberikan sumbangan ke negara timur tengah, dan mengadopsi seorang putri yang berasal 

dari timur tengah. 

PHILIPUS BROWN 

ID SHOT DIALOG 

Seorang 

Pengusaha yang 

sukses yang 

menghalalkan 

segala cara. 

 

Hussein : "Tuan 

Brown, jika Morgan 

Stanway 

berpartisipasi dalam 

proyek ini, saya yakin 

ini akan mendorong 

nama besar, dan citra 

perusahaan ini" 

Brown : "Sahabatku, 

kamu gila !! " 

"Ini membutuhkan 

banyak uang, dan 

EGO SHOT 



128	
	

nama baik 

perusahaan saya, dan 

saya juga tidak peduli 

pada anak-anak ini" 

 

Hussein: "Pak,dalam 

agama saya, kami 

yakin ada kekuatan 

dalam 

memberi,berdasarkan 

ketulusan dan 

pengabdian kami 

pada Tuhan " 

Brown : " Ini 

keyakinan mu, bukan 

keyakinan ku " 

"Keyakinanmu itu 

konyol dan bodoh, 

dalam hidup, hadiah 

terbesar adalah 

dengan bekerja keras 

pada sesuatu yang 

pantas diusahakan, 

ini tidak pantas 

diusahakan " 
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. Ia tidak 

memperdulikan 

segala sesuatu 

urusan yang 

tidak 

menguntungkan 

baginya dan 

perusahaannya. 

  

 

SUPER EGO SHOT DIALOG 

Setelah ia 

diberikan 

kesempatan 

kedua oleh 

Ibrahim Hussein, 

kehidupannya 

menjadi berubah 

drastis, di mana 

ia menjadi 

seseorang yang 

dermawan 

 

Brown : " Tuan 

Ibrahim Hussein 

adalah seorang 

muslim, namun yang 

penting, dia adalah 

manusaia yang luar 

biasa. 

Saya ditanya sesuatu 

yang menarik, 

pertanyaan adalah 

seperti ini, akankah 

dunia lebih baik 

tanpa Islam ? 

Kebanyakan muslim 

terus memberi 

disepanjang tahun, 

Islam mengajarkan 

Muslim untuk baik 

kepada sesamanya. 

Islam adalah agama 

yang penuh dengan 
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kebaikan dan 

perdamaian, jadi jika 

anda bertanya kepada 

saya, akankah dunia 

lebih baik tanpa 

Islam ? 

Maka jawaban saya 

sudah tentu tidak, 

dunia akan lebih 

dengan adanya Islam 
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 4.4 Refleksi Teori 

 

 Dalam film Bulan Terbelah di Langit Amerika mayoritas digerakan oleh seorang 

karakter yang bernama Hanum, ia seorang jurnalist yang tengah ditugaskan oleh 

pemimpinnya untuk membuat sebuat artikel mengenai  “ Would The World Better Without  

Islam ? “ , Hanum digambarkan dengan kekuatan super – ego yang kuat mengenai 

kemauannya untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai Islam, dan Islam 

bukanlah penyebab dari terjadi 9 / 11, dan orang – orang yang menganggap bahwa Islam 

adalah terrorist, Hanum dengan tegas akan menyangkal itu, dalam jalannya film Hanum 

dipertemukan dengan orang – orang bertentangan dengan dirinya, sehingga kita akan  

 

 Film merupakan salah satu hasil dari karya sastra berbentuk audio visual, di mana 

kehidupan manusia dikemas menjadi suatu drama indah yang dapat dinikmati para 

penikmat karya sastra. Dengan media film, sebuah karya sastra dapat dinikmati secara 

lebih hidup (Damar, 2015). Film dapat berupa cerita fiksi atau non fiksi, untuk mendukung 

kreativitas pengarang maka dalam film dibutuhkan klasifikasi penokohan. Penokohan 

adalah cara pengarang untuk menggambarkan karakter setiap tokoh. Jones (dalam 

Nurgiantoro 2009:165) mengatakan bahwa penokohan adalah pelukisan gambaran yang 

jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam suatu cerita. Sedangkan tokoh adalah 

pelaku yang berperan dalam suatu cerita. Setiap tokoh yang diceritakan dalam suatu karya 

sastra memiliki sisi kepribadian  yang bermacam-macam. Beberapa kepribadian ada yang 

sama antara satu tokoh dengan tokoh lain, namun tidak sedikit pula kepribadian yang 

berbeda antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Perbedaan kepribadian antartokoh 

inilah yang sering menimbulkan konflik, baik konflik internal maupun eksternal.   

 

 Dalam beberapa scene kita akan diperlihatkan mengenai pertempuran antara ego dan 

superego antar karakter, pemunculan sceme ini dibentuk dengan montage ritmik, ketika 

scene Hanum menemui Micheal Jones, Hanum berdebat dengan Micheal Jones mengenai 

siapa yang seharusnya bertanggung jawab akan terjadi 9 / 11, kedua karakter tersebut 

saling memberikan argument yang berbeda, Jones berpendapat bahwa Islam lah pelaku 

yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan Hanum berpendapat bahwa 

Islam bukanlah seperti itu, karena Islam bukanlah penyebar terror, shot ketika scene ini 

adalah medium shot, hingga scene ini ditutup dengan Micheal Jones yang tidak bisa 

menjawab kembali pertanyaan Hanum mengenai Patung Nabi Muhammad yang berada di 
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pengadilan Amerika, dalam hal ini penonton di berikan rasa kecemasan yang diwujudkan 

dalam bentuk perasaan bersalah atau rasa malu. 

 

Teori psikoanalitik film mewakili perkembangan — bukan keberangkatan dari — 

cine-semiotika, untuk, seperti Christian Metz menunjukkan, "studi psikoanalitik dan 

kajian linguistik adalah ilmu kenyataan dari makna, penandaan" (Metz 1979:9 ). 

Beberapa teori film melihat hubungan antara cara manusia Psikhe (secara umum) dan 

fungsi representasi sinematik (khususnya), dan merasa bahwa Freud teori manusia 

subjektivitas dan sadar produksi bisa menumpahkan cahaya baru pada proses tekstual 

terlibat dalam pembuatan film dan melihat. Salah satu tujuan, oleh karena itu, teori 

psikoanalitik film adalah sistematis perbandingan Sinema sebagai jenis tertentu yang 

tontonan dan struktur sosial dan lain-lain pelan individu. 

Film teori penggunaan psikoanalisis didasarkan terutama pada Perancis psikoanalis 

Jacques Lacan reformulation dari teori Freud, terutama penekanan nya terhadap 

hubungan antara keinginan dan subjektivitas dalam wacana (dan itu penekanan yang 

memungkinkan psikoanalisis harus dipahami sebagai teori sosial). Sebagai Rosalind 

Coward dikatakan, "bawah sadar berasal dalam proses yang sama dengan yang individu 

memasuki semesta simbolis" (pengecut 1976:8). Pertama, ini berarti bahwa proses sadar 

pada dasarnya diskursif di alam, dan kedua bahwa hidup psikis adalah individu (swasta) 

dan kolektif (sosial) pada saat yang sama. Untuk film teori, mempertimbangkan bawah 

sadar berarti menggantikan Sinema sebagai "objek" dengan Sinema sebagai "proses," 

melihat film semiotic dan narasi penelitian dalam teori umum subjek-pembentukan. 

Subjek istilah mengacu pada konsep penting yang berkaitan dengan- tetapi tidak setara 

dengan — individu, dan menunjukkan berbagai macam penentuan (sosial, politik, 

linguistik, ideologi, psikologis) yang berpotongan untuk menentukan itu. Menolak 

gagasan diri sebagai entitas yang stabil, subjek menyiratkan satu proses pembangunan 

oleh menandakan praktik-praktik yang tidak sadar dan spesifik secara budaya. 

Akibat perpindahan dari "objek" untuk "proses", fokus dari analisis berubah dari 

sistem-sistem makna dalam film individu untuk "produksi subjektivitas" dalam film-

melihat situasi; pertanyaan tentang film spectatorship mulai akan diajukan dari sudut 

pandang teori psikoanalitik. Jika psikoanalisis meneliti hubungan subjek dalam wacana, 

maka film psikoanalitik teori dimaksudkan mengintegrasikan pertanyaan subjektivitas 

dalam pengertian tentang makna-produksi. Selain itu, itu berarti bahwa film-melihat dan 

pembentukan-subjek yang timbal balik proses: sesuatu tentang identitas kita sadar 
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sebagai subjek ini ditekankan di dalam melihat film, dan menonton film efektif karena 

partisipasi kami sadar. Pindah dari interpretasi dari film individu untuk pemahaman yang 

sistematis lembaga sinematik itu sendiri, beberapa teori film melihat psikoanalisis 

sebagai cara untuk akuntansi untuk bioskop segera dan meresap kekuatan sosial. Bagi 

mereka bioskop "menorehkan kembali" orang-orang yang sangat mendalam dan global 

penataan proses yang membentuk jiwa manusia, dan ia melakukannya sedemikian rupa 

bahwa kita terus-menerus merindukan untuk mengulangi (atau kembali) pengalaman. 

 

Sineas melalui media film menyampaikan pesan melalui penyederhanaan realitas 

dunia yang sangat kompleks, tujuannya bukan hanya sekedar menyederhanakan dan 

dapat dipahami dengan mudah, tetapi juga agar lebih mempunyai persfektif, estetika, 

pada dimensi tertentu. Filmmaker membingkai apa yang ada dalam pemikirannya melalui 

berbagi elemen yang terjadi dan mungkin yang akan terjadi dalam kehidupan social 

(sociology)  dan nantinya akan dituturkan kepenonton melalui media  yang secara tidak 

langsung mampu menghasilkan  efek psikologis kepada penonton. Lebih jauh, efek inilah 

yang membuat penonton bertahan dan menikmati film, dan salah satu elemen yang 

membuat film berkembang menjadi seni sampai saat ini. 

 

 Sergei Eisenstein menyatakan sebagai berikut. Frame menjadi batasan dari gambar dan 

digambarkan objek yang berdiri di dalam sebuah produktifitas ketegangan pada masing-

masing gambar yang lain. Posisi dari kamera menghadirkan kembali materi dari konflik 

antara pembentukan logika sutradara dengan logika dari fenomena tabrakan, membentuk 

dialektika dari angle kamera (Elsaesser & Hagener, 2010:23). Selain itu, Sergei Eisenstein 

juga menganggap bahwa shot seperti sebuah sel yang hidup dalam kehidupan organisme. 

Sel merupakan individu yang mandiri tetapi sel tetap harus memenuhi fungsi tertentu 

sebagai sebuah sel di dalam satu kesatuan organisme yang lebih besar. Artinya shot tidak 

memiliki makna di dalam elemen montase (Elsaesser & Hagener, 2010:25).Sergei 

Eisenstein menyebutkan bahwa montase adalah konflik. Jika Shot A ditabrakkan dengan 

Shot B maka akan menghasilkan Shot AB sebagai hasil konflik.   
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 Dari pernyataan Sergei Eisenstein di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat batasan 

sebuah gambar. Masing-masing frame memiliki ketegangan sendiri yang dipengaruhi oleh 

posisi kamera. Posisi kamera dengan frame memiliki konflik. Sehingga, fenomena 

tabrakkan antara shot A dan shot B membentuk dialektika dari angle kamera. Selain itu, 

montase tidak dapat berdiri sendiri dalam film. Artinya, montase tidak memiliki makna 

dalam film jika berdiri sendiri. Hal ini disebabkan montase seperti sebuah sel seperti yang 

telah disebutkan Sergei Eisenstein di atas. 
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