
 

 

 

 

  



 

 

 

 

PERILAKU FANATISME 

BERAGAMA DALAM FILM 

“TANDA TANYA” KARYA 

HANUNG BRAMANTYO 

PERSPEKTIF MAX WEBER 

 

ABSTRAK 

 

Permasalahan dalam penelitian 

ini adalah bagaimanakah gambaran 

perilaku fanatisme beragama 

terhadap konflik antar agama dalam 

film Tanda Tanya karya Hanung 

Bramantyo: perspektif Max Weber 

yang dijabarkan melalui empat tipe 

tindakan sosial. Tujuan penelitian ini 

adalah mendeskripsikan perilaku 

fanatisme yang terdapat dalam film 

Tanda Tanya karya Hanung 

Bramantyo yang dikaji menggunakan 

perspektif Max Weber yang 

dijabarkan menggunakan keempat 

tipe tindakan sosial. Penelitian ini 

termasuk dalam penelitian kualitatif. 

Sumber data dalam penelitian ini 

adalah film yang berjudul Tanda 

Tanya karya Hanung Bramantyo. 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah studi pustaka dan 

catat dengan teknik analisis data 

deskriptif kualitatif yang 

menggunakan pendekatan sosiologi 

sastra Max Weber. Hasil analisis data 

mengenai perilaku fanatisme 

beragama dalam film Tanda Tanya 

karya Hanung Bramantyo perspektif 

Max Weber adalah pada keempat 

tipe terdapat perilaku fanatisme 

beragama. Pada tipe rasional tujuan, 

perilaku fanatisme nampak dari 

tokoh Hendra yang mengambil 

kesempatan lebaran kedua untuk 

memperoleh keuntungan tanpa 

mempertimbangkan umat lain yang 

sedang beribadah. Kemudian pada 

tipe kedua rasional nilai, perilaku 

fanatisme terlihat dari tindakan tokoh 

yang menentang nilai toleransi yang 

dianut oleh ayahnya. Selanjutnya tipe 

ketiga, yaitu rasional afektif. Tokoh 

Hendra semakin memperjelas bahwa 

dirinya menganut paham fanatisme, 

yaitu dengan sikap sensitifnya 

terhadap penganut agama yang 

berbeda dengannya dan memandang 

bahwa Islam itu agama teroris. 

Terakhir tipe rasional-tradisionalis 

perilaku fanatisme  Hendra nampak 

pada penentangan tradisi yang 

berlaku di restaurant. 

 

Kata kunsi: Perilaku, Tokoh, 

Fanatisme, Konflik, Tipe Tindakan 

Max Weber. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

RELIGIOUS FANATICISM 

BAHAVIOR IN “TANDA 

TANYA” BY HANUNG 

BRAMANTYO OF MAX 

WEBER’S PERSPECTIVE 

 

ABSTRACT 

 

The problem in this research is 

how the picture of the religious 

fanaticism behavior to the conflict of 

inter-religion in the Tanda Tanya 

film by Hanung Bramantyo: the 

perspective of Max Weber which is 



 

 

 

 

explained through four types of 

social action. The aims of this 

research is to describe the fanaticism 

behavior in Tanda Tanya film by 

Hanung Bramantyo which is 

investigated using Max Weber‟s 

perspective which is explained using 

the four types of social action. This 

research is included to the qualitative 

research. The source of the data in 

this research is the film that is 

entitled Tanda Tanya by Hanung 

Bramantyo. The method of the data 

collection that used is library study 

and note taking with the technique of 

the data analysis used is qualitative 

descriptive using literature sociology 

approach of Max Weber. The result 

of the data analysis of religious 

fanaticism behavior in Tanda Tanya 

film by Hanung Bramantyo of Max 

Weber‟s perspective is in the four 

types is contained religious 

fanaticism behavior. In rational aim 

type, fanaticism behavior is viewed 

from the actor Hendra who take the 

second chance of Idul Fitri to get the 

advantage without consider the other 

religions‟ members who are worship. 

Then, in the second type, rational 

value fanaticism behavior is seen 

from the act of the actor who is 

opposing the tolerance value that is 

believed by his father. The next is the 

third type, it is rational affective. The 

actor Hendra make the situation 

clearer that he is hold the fanaticism 

belief by showing his sensitive 

attitude to the different religions with 

his own and regard that Islam is the 

terrorist religion. The last, rational-

traditional type, the fanaticism 

behavior of Hendra is seen in the 

opposition of the tradision that 

happens in the restaurant. 

 

Keywords: Behavior, Actors, 

Fanaticism, Conflict,  Max 

Weber’s Action          

Types. 

 
A. PENDAHULUAN 

Fanatisme antaragama di 

Indonesia menjadi buah 

perbincangan dan sorotan baik dari 

kalangan pemerintah, tokoh agama, 

budayawan, sosiolog, sampai dengan 

seniman. Fanatisme bisa dikatakan 

sebagai pandangan yang tidak 

memiliki sandaran teori atau pijakan 

kenyataan, tetapi dianaut secara 

mendalam sehingga susah diluruskan 

atau diubah. Fanatisme biasanya 

tidak rasional atau keyakinan 

seseorang yang terlalu kuat dan 

kurang menggunakan akal budi 

sehingga tidak menerima faham yang 

lain. Perilaku fanatisme bisa kita 

lihat dalam kehidupan 

bermasyarakat, seperti sifat 

seseorang yang fanatik terhadap 

kelompok bola. ketika ada kelompok 

atau individu yang sudah fanatik 

kepada satu kelompok bola, maka ia 

akan berpandangan bahwa kolompok 

bolanya yang terbaik. 

Fanatisme yang  mendarah 

daging di tengah masyarakat yakni 

fanatisme dalam beragama. 

Fanatisme agama seseorang akan 

nampak ketika ia tidak bisa 

menghormati penganut agama lain, 

misalnya seorang ibu yang melarang 

anaknnya untuk bergaul dengan anak 

yang tidak seagama dengannya. 

Selain itu perilaku fanatisme 



 

 

 

 

seseorang juga terlihat ketika ia 

memiliki sikap intoleran terhadap 

orang yang berbeda agama 

dengannya. 

 Perilaku fanatisme tersebut 

sering dituangkan dalam sebuah 

karya, seperti seni lukis, seni 

pertunjukan, karya sastra, serta film. 

Meski apapun yang dituangkan 

dalam sebuah karya tidak dapat 

mewakili kejadian yang sebenarnya, 

akan tetapi hasil karya seni atau 

sastra merupakan respon seniman 

atau pun pengarang terhadap 

lingkungan sekitarnya. Hal inilah 

yang membuat banyak karya seni 

ataupun karya sastra yang 

mengangkat tentang fenomena 

perilaku fanatisme beragama 

tersebut. Salah satu film yang 

mengangkat tentang perilaku 

fanatisme adalah film (?) 

(Baca;Tanda Tanya) karya Hanung 

Bramantyo yang dirilis tahun 2011 

silam. Pengarang memilih “Tanda 

Tanya” sebagai judul film agar tidak 

ada kesalapahaman masyarakat atas 

keberpihakan pengarang terhadap 

salah satu agama maupun entnik, 

suku dan ras yang diceritakan dalam 

film tersebut, serta untuk 

memberikan keleluasaan kepada 

penonton dalam menyimpulkan 

makna dari keseluruhan cerita, 

khususnya perilaku fanatisme 

beragama yang terdapat dalam film. 

Fenomena perilaku fanatisme 

beragama yang terdapat dalam film 

“Tanda Tanya” karya Hanung 

Bramantyo sebenarnya terinspirasi 

dari lingkungan hidup Hanung 

Bramantyo sendiri. Film  ini 

merupakan film ke-14 Hanung 

Bramantyo dan mulai beredar 

tanggal 7 April 2011, dengan durasi 

kurang lebih 2 jam. Dalam film 

tersebut digambarkan sebuah 

kampung yang dihuni oleh berbagai 

suku dan agama, yaitu Islam, Kristen 

khatolik dan Buddha. Alur cerita film 

tersebut menceritakan tentang 

kehidupan sosial agama yang 

melibatkan keluarga Tionghoa-

Indonesia dan beragama Buddha 

yang bernama Tan Kat Sun dan 

Hendra. Pasangan muslim, Soleh dan 

Menuk, serta seorang konver Katolik 

Rika dan Abi anaknya yang seorang 

Muslim yang terjadi di sebuah area 

dekat Pasar Baru di Semarang Jawa 

Tengah, dimana terdapat Masjid, 

Gereja dan Klenteng yang letaknya 

tidak berjauhan. 

Oleh karena itu, penelitian ini 

memilih bahan kajian film “Tanda 

Tanya” karya Hanung Bramantyo 

sebagai objek karena film ini 

berusaha untuk menyampaikan pesan 

melalui karyanya tentang perilaku 

fanatisme agama. Selain itu film 

“Tanda Tanya” juga sebagai 

cerminan tindakan sosial yang ada di 

masyarakat. Film ini juga sarat akan 

nilai moral, pendidikan, budaya, 

serta sikap toleransi baik antarsuku, 

ras, maupun antarumat beragama. 

Misalnya dalam film “Tanda Tanya” 

menggambarkan perilaku fanatik, 

yaitu pandangan dan penilaian 

kelompok atas agama lain, dan 

mereka berpandangan bahwa 

agamanyalah yang paling benar dan 

agama lain itu dianggap salah, begitu 

juga sebaliknya. Selain itu, sebagai 

contoh nyata di lingkungan peneliti 

sendiri sulit untuk menerima adanya 

perbedaan, hal tersebut terlihat dari 

sikap masyarakat yang tidak 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Buddha
http://id.wikipedia.org/wiki/Katolik


 

 

 

 

memperbolehkan agama lain untuk 

masuk ke daerah tempat tinggal 

peneliti, serta melarang adanya usaha 

atau pedagang yang bukan dari 

kalangannya. Wacana inilah yang 

membuat adanya konflik dan mereka 

meyakini ini adalah sebuah 

kebenaran.  

Fenomena perilaku fanatisme 

beragama akan sangat cocok bila 

dikaji  menggunakan teori Max 

Weber yaitu, teori yang membahas 

tentang  „tindakan sosial‟. Tindaka 

sosial dalam teori Max Weber 

dikembangkan menjadi empat tipe 

tindakan yang dapat digunakan untuk 

menganalisis tindakan-tindakan 

sosial dalam masyarakat, seperti 

tindakan fanatisme yang sering 

terjadi dalam kehidupan sosial 

masyarakat kerena dengan 

menggunakan keempat tipe tindakan 

sosial dalam teori Max Weber, kita 

dapat menganalisis lebih dalam 

mengenai bagaimana bentuk 

tindakan yang dilakukan, serta 

hubungan sebab-akibat yang 

ditimbulkan oleh perilaku fanatisme 

tersebut. Teori Max Weber ini 

mengaikatkan hubungan sebab-

akibat dengan berbagi faktor 

berinteraksi, seperti faktor politis, 

lingkungan, religius dan artistis 

(Tom Campbell, 1994:206).  

Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti mengangkat film Tanda 

Tanya karya Hanung Bramantyo ini 

sebagai objek kajian, yang akan 

dikaji dengan menggunakan teori 

Max Weber dengan judul Perilaku 

Fanatisme Beragama dalam Film 

“Tanda Tanya” karya Hanung 

Bramantyo Perpsektif  Max Weber. 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka 

penelitian ini dirumuskan dengan 

judul “Perilaku Fanatisme Beragama 

dalam Film Tanda Tanya: Perspektif 

Max Weber” dan Tujuan dalam 

penelitian ini adalah Untuk 

mendeskripsikan gambaran perilaku 

fanatisme dalam film Tanda Tanya 

dalam film Tanda Tanya: perspektif 

Max Weber.  
B. LANDASAN TEORI 

1. Tindakan Sosial Max Weber 

 Tipe Tindakan Sosial, Tipe 

tindakan sosial Weber dibagi 

menjadi empat tipe, yaitu:(1) 

rasional-tujuan, (2) rasional-nilai, (3) 

tindakan afektif atau emosional, dan 

(4) tindakan Tradisionalis dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. Tipe Tindakan Rasional-Tujuan 

atau Zweckrational (Campbell, 

1994:208). Rasional-tujuan atau 

zweckrational merupakan awal 

analisis dengan mengambil dari 

serangkaian tingkah-laku manusia 

cita-cita tingkah laku rasional. 

Bentuk orientasi ini mencakup 

perhitungan yang tepat dan 

pengambilan sarana yang paling 

efektif untuk tujuan-tujuan yang 

dipilih dan dipertimbangkan dengan 

jelas, atau sasaran, seorang pelaku 

dalam keadaan khusus tindakannya. 

b. Rasional-Nilai atau 

Wertrational. Tindakan rasional-

nilai seorang pelaku terlibat dalam 

nilai penting yang mutlak atau nilai 

kegiatan yang bersangkutan. Dia 

lebih mengejar nilai-nilai dari pada 

memperhitungkan sarana-sarana 



 

 

 

 

dengan cara yang secara evaluatif 

netral (Campbell, 1994:208). 

c. Tindakan Afektif atau 

Emosional. Tindakan Afektif atau 

Emosional yaitu, tingkah laku yang 

berada di bawah dominasi langsung 

perasaan-perasaan. Di sini tak ada 

rumusan sadar atas nilai-nilai atau 

kalkulasi rasional sarana-sarana yang 

cocok. Tindakan ini sama sekali 

emosional dan karenanya tidak 

rasional (Campbell, 1994:209).  

d. Tindakan Tradisionalis. 

Tradisionalis mencakup tingkah-laku 

berdasarkan kebiasaan yang muncul 

dari praktik-praktik yang mapan dan 

menghormati otoritas yang ada.  

2.   Kaitan agama dengan individu dan 

masyarakat 

Menurut Hendropuspito, agama 

adalah suatu jenis sistem sosial yang 

dibuat oleh penganut-penganutnya 

yang berproses pada kekuatan-

kekuatan non-empiris yang 

dipercayainya dan didayagunakanya 

untuk mencapai keselamatan bagi 

mereka dan masyarakat luas 

umumnya. Sedangkan Durkhem 

melihat agama sebagai faktor 

esensial bagi identitas dan intergrasi 

masyarakat. “agama merupakan 

suatu sistem interpretasi diri 

kolektif” (dalam Kahmad, 

2009:122). Dengan kata lain, agama 

adalah suatu simbol di mana 

masyarakat bisa menjadi sadar akan 

dirinya, ia adalah cara berpikir 

tentang eksistensi kolektif. 

3. Hubungan antara tindakan sosial 

dengan fanatisme beragama. 

Kesenjangan pemikiran dalam 

kehidupan sosial masih sering 

terjadi, terutama dalam kehidupan 

sosial beragama. Masalah nyata 

dalam kesenjangan sosial beragama 

salah satunya adalah fanatisme, 

paham yang terkadang menciderai 

kehidupan umat beragama dan 

merusak keharmonisan interaksi 

sosial. Menurut Hasanudin (2011) 

kehidupan umat beragama sendiri 

merupakan suatu konsep tatanan 

perbedaan keyakinan yang di anut 

dalam suatu kehidupan sosial 

masyarakat dalam melakukan 

interaksi berdasarkan konsep 

ketuhanan. Fanatisme terhadap 

agama terkadang menjadi motif bagi 

pemeluk agama tertentu untuk 

melakukan tindakan sosial. Pada 

dasarnya pemahaman, pengalaman, 

latar belakang dan kepribadian 

penganut agamalah yang sering 

membuat ajaran tersebut menjadi 

kabur, sehingga menyebabkan 

timbulnya sikap fanatisme penganut 

agama.  

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

yang tidak menggunakan perhitugan 

dalam bentuk angka-angka. Jenis 

penelitian kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang 

menghadirkan data berupa kata-kata 

yang terdapat di dalam film Tanda 

Tanya. 

 Data dan Sumber Data, Data 

yang dianalisis dalam penelitian ini 

adalah adanya sikap, pemikiran, 

tindakan yang ditemukan pada 

tokoh-tokoh yang terdapat dalam 

film Tanda Tanya. Menurut 

Aminuddin (2014:79) tokoh adalah 



 

 

 

 

pelaku yang mengemban peristiwa 

dalam cerita fiksi sehingga peristiwa 

itu mampu menjalin suatu cerita. Hal 

ini dapat dilihat terutama dalam 

tindakan sosial yang digambarkan 

melalui sikap tokoh yang ada dalam 

film Tanda Tanya karya Hanung 

Bramantyo. Menurut Aminuddin 

(2014:79) sikap tokoh disebut juga 

sebagai penokohan. 

 Sumber data dalam penelitian 

ini adalah film yang berjudul "?" – 

(Baca: Tanda Tanya) yang 

disutradarai oleh Hanung Bramantyo 

dengan durasi 2 jam yang dirilis 

tahun 201.Penulis Skenario bernama 

Titien Wattimena dan Music 

Illustrator bernama Tya Subiakto. 

Produksi Mahaka Pictures & Dapur 

Film.  

 Metode pengumpulan data  

dalam penelitian ini adalah metode 

kepustakaan dan metode catat. 

Metode analisi data dalam penelitian 

ini menggunakan pendekatan 

sosiologi sosial dari Max Weber 

yaitu mengenai jenis tindakan sosial 

bahwa tindakan sosial memiliki 

beberapa tipe, antara lain sebagai 

berikut: (a) Tipe Tindakan Rasional-

Tujuan atau Zweckrational; (b) 

Rasional-Nilai atau Wertrational; (c) 

Tindakan Afektif atau Emosional 

dan; (d) Tindakan Tradisionalis.  

Langkah-langkah dalam 

menganalisis penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menonton film Tanda Tanya karya 

Hanung Bramantyo untuk 

memahami struktur film tersebut 

secara berulan-ulang dan cermat, 

kata demi kata, kalimat demi kalimat 

kemudian mencatat. 

2. Mengidentifikasi tindakan sosial 

fanatisme. 

3. Mengidentifikasi tindakan 

fanatisme yang mengarah pada 

konflik. 

4. Menentukan tipe tindakan sosial. 

5. Menarik kesimpulan hasil analisis 

data. 

 Metode penyajian data dalam 

penelitian ini  menggunakan metode 

deskriptif, yaitu mendeskripsikan 

gambaran tindakan sosial akibat dari 

sikap fanatisme yang menyebabkan 

terjadinya konflik agama antar tokoh 

dengan cara mengutip dari film. 

Hasil penelitian dikelompokkan 

berdasarkan ketentuan-ketentuan 

yang menjadi pokok permasalahan 

dalam penelitian ini, mulai dari 

deskripsi bentuk fanatisme dalam 

film, serta tipe tindakan sosial yang 

terdapat dalam film Tanda Tanya. 

 

PEMBAHASAN 

1. Analisis Data 

a. Rasional Tujuan 

Dalam film “Tanda Tanya” 

rasional tujuan terlihat dari 

bagaimana tokoh Hendra 

memanfaatkan waktu lebaran kedua 

sebagai sarana atau kesempatan yang 

digunakan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Hal itu terlihat dari 

cuplikan dialog berikut:  

1. Durasi 00:24:20 meggambarkan 

kondisi pagi di restaurant, yaitu 

kegiatan pegawai yang sibuk 

merapikan restaurant, seorang 

pegawai perempuan membersikan 

jendela, dua orang pegawai laki-laki 

mengangkat berang belanjaan, 

Menuk baru datang dan memasuki 

restauran, sedangkan Hendra sedang 

bertransaksi dengan pedangan daging 



 

 

 

 

langganan restaurannya, debanya 

hanya pagi itu adalah hari kedua 

lebaran.  

Koh Tan  : Ping Hen, apa-apaan 

ini, apa-apaan? 
Hendra  : Pi, pi, papi ngapain toh 

kesini?  

Koh Tan  : Ini masih hari kedua 

lebaran. 

Hendra  :Pi aku cuma ngejala-

nin seperti biasanya. 
(Koh Tan berusaha 

menutup pintu 

restaurant)  

Hendra  : Pi dengar dulu pi. De-

ngar, dengar, justru di 

hari lebaran ke dua 

orang-orang banyak 

makan diluar      

karena pembantunya 

pada mudik. 
Koh Tan  : Eh…( kalimatnya ber-

henti karena dipotong 

oleh Hendra) 

Hendra  : Justru kalau kita tu-

tup, kita nggak dapat 

untung pi. 

Koh Tan  : Eh eh dengar kamu ya, 

dengar ngejalanin bisnis 

itu bukan cuma cari un-

tung doang. Ngerti koe! 

Tutup tutup. (sambil me-

narik pintu lestaurant dan 

Hendra berusaha meng-

halangi). 

Dikatakan melakukan tindakan 

rasional tujuan karena terlihat dari 

tindakan yang dilakukan Hendra 

yang mengambil kesempatan hari 

lebaran kedua sebagai sarana untuk 

memperoleh keuntungan yang lebih 

besar, serta hanya mementingkan 

keuntungan yang akan diperoleh 

restaurant jika buka di hari kedua 

lebaran. Hendra menggunakan ke-

sempatan tersebut sebagai alat untuk 

mencapai tujuan yang ingin diper-

oleh. Selain itu, tindakan yang di-

lakukan Hendra juga dipengaruhi 

oleh pandangannya yang berang-

gapan bahwa “bukan kita yang 

menjalankan ibadah, kenapa kita 

juga harus mengikuti aturan”. 

Tindakan keras kepala, intoleran, 

serta tidak bisa menghargai umat lain 

yang sedang beribadah menunjukan 

bahwa Hendra memiliki sifat 

fanatisme. Fanatifme adalah tindakan 

atau perilaku yang tidak mau 

menerima ide maupun pendapat yang 

dianggapnya bertentangan. Jadi, bisa 

dikatakan bahwa fanatisme yang 

ditunjukan oleh tokoh Hendra se-

bagai fanatisme agama karena tin-

dakannya tersebut berpengaruh besar 

terhadap pegawai yang notabene 

beragama muslim. 

b. Rasional-Nilai atau 

Wertrational 
Dalam film “Tanda Tanya” ini dapat 

ditemukan beberapa dialog yang 

menunjukan bahwa tindakan dari 

tokoh-tokohnya untuk mem-

pertahankan nilai atau norma yang 

sudah berlaku di masyarakat, mi-

salnya sikap toleransi.Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya dialog 

Koh Tan kepada Hendra yang 

menegaskan bahwa alat yang 

digunakan untuk memasak daging 

babi dan bukan babi harus 

dipisahkan. Berikut petikan 

dialognya : 

1. Pagi hari sebelum pegawai 

datang, Koh Tan menjelaskan ke-

pada Hendra tentang fungsi alat-alat 

dapur. Sedangkan Hendra yang 

duduk disebuah kursi asyik 



 

 

 

 

memperhatikan hanphone tanpa  

memperhatikan apa yang dijelas-kan 

oleh Koh Tan.  

Koh Tan : Ini pisau buat babi, ini 

buat yang bukan babi. 

Sodet buat ngegoreng 

juga beda, penggoreng-

an, panci, apalagi harus 

beda 

Saat Koh Tan sedang menjelaskan, 

Hendra tiba-tiba pergi begitu saja. 

Koh Tan  : Hen, Hen  

 Toleransi terhadap agama 

lain merupakan tindakan yang sadar 

dilakukan, bahkan dilakukan 

beberapa kali oleh tokoh. Bisa 

dikatakan bahwa nilai merupakan 

landasan tokoh dalam bertindak 

karena tokoh bertindak berdasarkan 

nilai yang diyakininya, yaitu 

toleransi. Namun, berbeda dengan 

tokoh Hendra. Kalimat “mi bulan 

puasa ko banyak sekali aturannya? 

Kan bukan kita yang puasa!” tersebut 

sangat berbanding terbalik dengan 

nilai yang di anut oleh Koh Tan.  

Perbedaan pandangan dan nilai 

yang dianut inilah yang membuat 

terjadinya konflik antara Tan dan 

Hendra. Tan yang melandasi setiap 

tindakan berdasarkan nilai, ditentang 

oleh Hendra yang beranggapan 

bahwa kita tidak harus mengikuti 

aturan karena bukan kita yang 

menjalankan ibadah. Jadi, akar 

permasalahan sebenarnya adalah 

rendahnya tingkat pemahaman 

mengenai agama dan sifat egoias 

umat beragama yang cenderung 

mengarah ke sikap fanatisme karena 

mereka hanya melihat suatu kejadian 

dari satu sudut pandang yang sempit 

tanpa melihat pengaruh yang akan 

ditimbulkan dalam kehidupan sosial 

agama masnyarakat. 

c. Tindakan Afektif atau 

Emosional 
 Tindakan ini sebagian 

dikuasai oleh perasaan atau emosi 

tanpa pertimbangan. Tindakan ini 

biasanya dilakukan tanpa kesadaran 

penuh. Jadi dapat dikatakan sebagai 

reaksi spontan atas suatu peristiwa.  

Tindakan afektif ini juga dapat 

ditemukan  dalam dialog film Tanda 

Tanya. Sebagai data, seperti tindakan 

marah. 

Nafsu marah merupakan nafsu 

untuk memarahi tindakan orang lain. 

Dalam film Tanda Tanya ditemukan 

beberapa dialog yang menunjukan 

bahwa tokoh melakukan tindakan 

sosial yang bersifat afektif. Ini 

terbukti dari adanya kata “anjing 

teroris”. Kata  di atas menunjukan 

sikap marah yang dimiliki oleh 

Hendra terhadap anak masjid. 

1. Durasi 01:34:14 meng-

gambarkan tokoh Hendra yang me-

langkah keluar dari gang pasar 

Semanggi menuju mobilnya yang 

terparkir di depan masjid Ar-Raqib. 

Dari arah yang berlawanan, muncul 

anak-anak masjid yang berpapasan 

dengan Hendra. 

Anak masjid : Opo ndelo’-ndelo’? 

Hendra  : Yo ben neh toh 

Anak masjid : Dasar sipit! 

Hendra  :Apa lo bilang? 

Anjing teroris! 
Sekejap mereka sudah saling dorong 

dan berantem. Seorang ustad yang 

melihat peristiwa itu berusaha untuk 

melerai perkalahian. 

Ustad  : We we we ono opo iki? 

ono opo iki? Ojo tukaran 

meneh.  Astagfirullah 



 

 

 

 

al’azim. Ono opo iki? 

Ono opo? 

Anak masjid : Dia yang mulai pak 

ustad. 

Ustad   : Wes meneng koe, 

meneng. Rone neng 

masjid. 

Anak masjid :Eling, Cino edan 

(sambil meninggalkan 

tempat  perkelahian) 

Cuplikan dialog yang di-

lakukan oleh Hendra dan anak 

masjid di atas menunjukan tipe 

tindakan afektif atau emosional. 

Dikatakan sebagai tindakan afektif 

atau emosional karena menunjukan 

sikap emosi tanpa berfikir atau 

pertimbangan matang. Hal ini terlihat 

dari perkelahian yang disebabkan 

oleh masalah yang bisa dikatakan 

sepele, seta masih bisa diselesaikan 

dengan cara yang baik, misalnya 

dialog ataupun salah satu belah pihak 

mengalah. 

Tindakan afektif yang terjadi 

antara anak masjid dan Hendra 

sebenarnya disebabkan oleh adanya 

kesenjangan pemikiran dalam 

kehidupan bermasyarakat terutama 

dalam kehidupan beragama. Masalah 

tersebut terlihat jelas dari kalimat 

yang diucapkan Hendra kepada anak 

masjid, yaitu “anjing teroris” hal ini 

terjadi karena masih banyak 

masyarakat contohnya Hendra yang 

memiliki sudut pandang yang salah 

dan tidak memiliki sandaran yang 

jelas. Dikatakan salah karena tidak 

semua orang muslim itu teroris. 

 fanatisme pada dasarnya 

musuh dan masalah dalam kehidupan 

beragama, faham yang selalu 

menciderai kehidupan umat ber-

agama dan merusak keharmonisan 

interaksi sosial, tetapi dianut secara 

mendalam sehingga susah diluruskan 

atau di rubah. Sehingga dapat mem-

pengaruhi dalam kehidupan sosial 

dengan penganut agama yang ber-

beda, bahkan cenderung mudah tim-

bulnya konflik hanya karena masalah 

yang sepele, seperti yang terlihat 

pada data pertama.  

 

d. Tindakan Tradisionalis 
Tindakan tradisional juga ter-

dapat dalam film Tanda Tanya. 

Diaolog yang termasuk dalam tinda-

kan tradisional sebagai berikut : 

1. Pada durasi 00:41:10 menggam-

barkan suasana pagi hari, Koh 

Tan duduk di tempat tidur sambil 

di suapi oleh Liem istrinya. Se-

dangkan Hendra duduk disebuah 

kursi tepat dihadapan Koh Tan 

dan menyimak apa yang 

dijelaskan oleh Koh Tan. 

Koh Tan : Ingat ya Hen, ini bu-

lan puasa.pasang tirai. 

Barang kali  anak-

anak juga sudah pada 

tahu. Mungkin nanti 

kalau  kamu turun 

tirainya sudah -. Satu 

hal lagi,  jangan jualan 

babi satu bulan ini. Ya 

kita harus menghor-

mati orang islam. 

Ingat! Jangan jualan 

babi  sebulan. 

Ngerti koe? 

Hendra  : Iya, Hen ngerti pi.   

Hendra dan Liem keluar 

kamar dan menuju ke 

restauran. 

Hendra  : Mi bulan puasa ko 

banyak sekali aturannya? 



 

 

 

 

Kan bukan kita yang 

puasa! 

Liem  : Udah kamu ikutin aja.  

 

 

Dikatakan sebagai tipe 

tindakan tradisional karena dari data 

tersebut menunjukan bahwa Koh Tan 

men-jalankan tradisi yang sudah 

berlaku di restaurant dan beru-saha 

untuk tetap mempertahankan tradisi 

ter-sebut. Namun perbedaan pen-

dapat antara Koh Tan yang ingin 

mempertahankan tradisi dan Hendra 

yang tidak mau mengikuti tradisi 

yang sudah berlaku di restaurant 

adalah awal konflik antara anak dan 

ayah tersebut. Akibat dari perbedaan 

pendapat antara Koh Tan dan Hendra 

berdampak besar, bukan hanya bagi 

Koh Tan dan Hendra, tetapi juga 

bagi pegawai yang mayoritas be-

ragam muslim. Perbedaan pendapat 

tersebut memicu konflik bahkan 

menjurus pada konflik agama karena 

sifat keras kepala Hendra yang juga 

mengarah pada paham fanatisme. 

Hal itu terihat dari tindakan Hendra 

yang menentang tradisi yang sudah 

berlaku direstaurant sejak lama, 

seperti khusus ramadhan tidak 

menjual babi, memakai tirai, buka 

setelah lima hari lebaran, serta 

memisahkan alat yang digunakan 

untuk memasak babi dan bukan babi. 

Hampir semua tradisi yang berlaku 

ditentang bahkan terkadang membuat 

Hendra cenderung egois bahkan 

anarkis jika tidak sesuai dengan yang 

ia inginkan.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam film 

Tanda Tanya karya Hanung 

Bramantyo terdapat perilaku 

fanatisme beragama yang muncul 

setelah peneliti melakukan analisis 

berdasarkan keempat tipe tindakan 

perspektif Max Weber, yaitu : 

1. Tipe rasional-tujuan. Tipe tersebut 

terlihat dari tindakan tokoh 

Hendra yang mengambil 

kesempatan lebaran kedua untuk 

memperoleh keuntungan tanpa 

mempertimbangkan pegawai 

muslim, sehingga tindakan ter-

sebut mengarah pada perilaku 

fanatisme beragama yang memicu 

rasa ketidakadilan sosial.  

2. Tipe rasional-nilai berupa tinda-

kan Koh Tan yang mementingkan 

nilai toleransi. Namun, ditentang 

oleh Hendra yang bersikap 

intoleren. Sikap Hendra mengarah 

pada sikap fanatisme karena 

rendahnya tingkat pemahaman 

tentang agama dan sikap egois 

umat beragama. 

3. Tipe rasional-afektif ditemukan 

pada tindakan emosional dan 

intoleren tokoh Hendra terhadap 

penganut agama yang berbeda 

dengannya. Sikap tersebutlah 

yang mengarah pada sikap 

fanatisme. 

4. Tipe rasional tradisionalis terlihat 

dari tindakan koh Tan yang 

berusaha mempertahankan tradisi 

yang telah berlaku di restaurant. 

Namun, berbeda halnya dengan 

Hendra yang tidak mau men-

jalankan tradisi dan mem-

pertahankan pemikirannya sendiri. 

sikap inilah yang mempertegas 



 

 

 

 

sikap fanatisme yang dianut oleh 

Hendra.  
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