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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk mengetahui apa makna 

konotasi karikatur interpretatif Nabi Muhammad di majalah Perancis 

Charlie Hebdo edisi 19 September 2012 dengan menggunakan metode 

semiotik Roland Barthes, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah 

sebagai berikut: 

1. Makna konotasi dari karikatur interpretatif Nabi Muhammad di 

majalah Perancis Charlie Hebdo edisi 19 September 2012 adalah: 

a. Gambar yang menjadi main image cover depan majalah Charlie 

Hebdo bukanlah sebuah karikatur yang menggambarkan potret 

wajah Nabi Muhammad, melainkan sebuah gambar kartun yang 

diberi muatan pesan atau sering disebut sebagai kartun opini. 

b. Berdasarkan pemaknaan dari tahap denotatif dan konotatif, 

diperoleh hasil bahwa gambar kartun opini ini menerangkan 

tentang seri kedua film The Intouchables dengan judul 

Intouchables 2. Oleh sebab itu, menurut peneliti unsur lucu yang 

ditimbulkan dari gambar adalah karena adanya pinjaman teks dari 

Innocence of Muslim. Sehingga bukan gambar ini yang membuat 

banyak protes dan tawa tetapi kejadian protes terhadap Innocence 

of Muslim yang menjadi unsur lucunya. 

 

2. Pemaknaan gambar kartun opini (Main Image) pada cover majalah 

Charlie Hebdo edisi 19 September 2012 

a. Berdasarkan pemaknaan dari tahap denotatif dan konotatif, 

diperoleh hasil bahwa gambar kartun opini ini menerangkan 

tentang seri kedua film The Intouchables dengan judul 

Intouchables 2. Kesimpulan di atas adalah kesimpulan yang 
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berfokus pada main image-nya, namun jika didasarkan pada isi 

tajuk dalam majalah Charlie Hebdo, maka hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa gambar kartun opini berkaitan dengan tajuk 

INTÉGRISME yang berisi tentang film-film anti-muslim. Peneliti 

memaknai gambar kartun opini ini bercerita tentang film 

Intouchables 2 dengan tokoh dari bangsa Arab dan bangsa Eropa. 

Bangsa Arab yang identik dengan kaum muslim dimaknai sebagai 

orang muslim, sehingga film ini masuk ke dalam nominasi film 

anti-muslim. Jika didasarkan pada hal ini, gambar kartun tersebut 

bisa dimaknai sebagai seorang muslim yang sakit sedang didorong 

oleh asistennya dari bangsa Eropa, oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika gambar kartun ini dianggap menghina umat 

muslim sehingga banyak kalangan yang protes. Namun, bagi 

peneliti, bukan tokohnya yang menjadi pokok permasalahan tetapi 

muatan pesan kartunnya. Seperti dipaparkan, bahwa tokoh dalam 

kartun bukanlah karikatur atau potret wajah Nabi Muhammad.  

b. Peneliti memahami bahwa pemaknaan akan sebuah gambar tidak 

sepenuhnya dapat menghasilkan makna yang sama. Dijelaskan di 

atas, adanya perbedaan latar belakang ideologi dan budaya yang 

melekat pada setiap pembacanya membentuk makna yang berbeda-

beda pula. Faktor lain yang juga berpengaruh dalam permasalahan 

ini adalah perkembangan teknologi komunikasi terkhusus internet 

sehingga memungkinkan majalah ini dapat diketahui setiap 

pembaca diluar segmentasi majalah tersebut. Pada akhirnya peneliti 

menemukan bahwa kenyataannya memang benar sebuah 

komunikasi non-verbal dapat berarti ambigu yang dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor, termasuk latar belakang budaya, kecenderungan 

pribadi, dan perkembangan teknologi komunikasi. 
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3. Pemaknaan Cover atau Sampul Majalah Charlie Hebdo edisi 19 

September 2012 

Peneliti memaknai bahwa cover majalah Charlie Hebdo edisi 19 

September 2012 telah berperan sebagaimana mestinya sebagai sebuah 

cover depan produk media massa. Berdasarkan hasil pemaknaan secara 

denotasi dan konotasi terhadap korpus-korpus majalah, ditemukan 

layout majalah ini berperan penting dalam beberapa hal. Hal tersebut, 

antara lain; (1) Mempengaruhi daya tarik pembaca untuk membeli dan 

membaca berita yang ada di dalamnya. Melalui penggunaan warna font 

dan jenis font, menunjukkan bahwa rubrik-rubrik yang ada 

mempengaruhi daya tarik pembaca. Selain itu penempatannya pada 

bagian cover depan memperlihatkan bahwa rubrik-rubrik tersebut 

dirujuk sebagai tajuk ataupun artikel yang perlu dibaca terlebih dahulu 

oleh pembaca. Selain itu, untuk menarik minat pembaca, layout dari 

majalah Charlie Hebdo edisi ini menyesuaikan dengan latar belakang 

pembacanya. (2) Berperan sebagai penanda ciri dan karakter dari suatu 

institusi media cetak. Melalui jenis font menunjukkan ciri majalah yang 

berkonsep kartun. Serta melalui penggunaan warna font, jenis font, 

nama rubrik, judul tajuk atau artikel, dan visualisasi kartun pada main 

image-nya, majalah ini mengkhususkan pemberitaan yang bersifat 

menyindir atau satire di berbagai bidang seperti politik, sosial, agama, 

budaya, dan ideologi.  

 

4. Kajian simbol-simbol kontroversial gambar karikatur interpretatif 

Nabi Muhammad pada cover majalah Charlie Hebdo edisi 19 

September 2012 

a. Peneliti memaknai bahwa main image cover depan majalah Charlie 

Hebdo bukan sebuah karikatur Nabi Muhammad, melainkan 

sebuah gambar kartun opini. Peneliti menemukan adanya 

kesalahpahaman dalam memaknai gambar ini, sehingga 

menimbulkan aksi protes. Adanya perbedaan latar belakang pada 
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masing-masing pembaca mengakibatkan ketidaksepahaman dalam 

memaknai simbol-simbol yang tertera dalam gambar. Pada 

kenyataannya, tidak ada simbol-simbol Islam. Selain itu, perbedaan 

pemaknaan tentang simbol-simbol juga dikarenakan adanya rasa 

suka dan tidak suka terhadap gambar karikatur. 

b. Terjadinya kontroversi mengenai gambar main image ini karena 

adanya sikap membedakan antara “aku dan kamu”. Beberapa 

kalangan menganggap gambar tersebut sebagai Nabi Muhammad, 

beberapa kalangan tidak demikian. Diperoleh pemahaman bahwa 

ternyata kartun itu membawa tawa, dan tawa itu berpihak. Tawa 

kita adalah selalu tawa suatu kelompok. Oleh karenanya muncul 

kontroversi dan memunculkan pro dan kontra terhadap gambar ini. 

c. Satu hal lain yang mengakibatkan adanya protes adalah 

penerbitannya baik dari pihak media cetak bersangkutan maupun 

waktu penerbitannya. Bukan salah media cetaknya, namun karena 

adanya anggapan dan pemahaman tentang ideologi media cetak 

Charlie Hebdo maupun sistem pers di Perancis dan waktu terbit 

majalah yang bertepatan dengan kontroversi film Innocence of 

Muslim. 

 

B. Saran 

1. Bagi media cetak maupun media massa lain: 

Bagi media massa perlu diperhatikan dalam menciptakan main image 

ataupun produk media massa lain, apalagi ketika produk tersebut berupa 

gambar kartun orang. Tidak semua masyarakat dapat membedakan 

antara kartun dengan karikatur. Hal yang diketahui bahwa jika ada 

gambar kartun-karikatur di media massa, maka stimulus yang muncul 

adalah gambar kritikan, sindiran, atau bahkan ejekan. Kemudian perlu 

diperhatikan juga adanya faktor teknologi komunikasi. Teknologi ini 

memungkinkan informasi dari produk media massa diterima oleh semua 

orang walaupun orang itu bukan termasuk khalayak sasaran. Hal yang 
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ditakutkan adalah terjadi permasalahan seperti pada cover majalah 

Charlie Hebdo edisi 19 September 2012. 

 

2. Bagi Masyarakat Pembaca:  

Peneliti mengharapkan pada masyarakat jika melihat produk media 

massa, jangan terlalu menggunakan sikap pembedaan identitas masing-

masing. Setiap orang perlu melihat dan belajar mengetahui ideologi 

yang berbeda darinya dan menanggapi perbedaan ini sebagai sebuah 

warna yang indah di dunia, karena perbedaan ini dapat kita jadikan dasar 

di dalam mengembangan ilmu pengetahuan yang masih terpendam pada 

kehidupan kita.  

 

3. Bagi pengembangan metode Christomy dalam menganalisis komik-

kartun-karikatur: 

Pada metode Christomy dijelaskan cara menganalisis sebuah komik-

kartun-karikatur antara lain: 

a. Dapat mendeskripsikan jalinan tanda di karikatur 

tersebutndengan menandai berdasarkan pola: gesture, komposisi 

ruang, dan hubungan di antara objek. 

b. Mengamati aspek bahasa yang tercantum dalam karikatur, 

kemudian mendiskripsikannya dengan mempertimbangkan sign, 

object dan interpretant. 

Berdasarkan proses pemaknaan karikatur interpretatif Nabi Muhammad 

ini, peneliti menemukan pola baru yang dapat dianalisis selain pola-pola 

yang disebutkan oleh Christomy. Pola baru tersebut antara lain: analisis 

warna, dan identitas yang melekat pada objek seperti pakaian dan 

anatomi bentuk fisik objek. Menurut peneliti, penentuan pola-pola ini 

dapat membantu peneliti lain dalam menganalisis visualisasi berupa 

komik-kartun-karikatur. Namun, untuk memperoleh makna yang lebih 

mendetail, analisis pola tidak hanya terbatas pada pola-pola yang 

disebutkan di atas, melainkan dapat melihat aspek lain yang tergambar 
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dalam visual objek penelitian terkait. Melalui analisis secara 

menyeluruh terhadap pola-pola yang tergambar dapat mempertajam 

analisa terhadap sebuah objek. tertulis di atas.  

 

4. Bagi penelitian selanjutnya: 

Berkaitan dengan munculnya pro dan kontra dalam pemaknaan tentang 

karikatur interpretatif Nabi Muhammad pada cover majalah Perancis 

Charlie Hebdo edisi 19 September 2012, peneliti menyarankan agar 

topik ini dapat dilanjutkan dengan studi wacana secara mendalam.  

 


