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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang penelitian 

 
Era globalisasi telah membuat perubahan yang signifikan, dan telah terjadi 

degredasi moral dan sosial budaya yang cenderung kepada pola perilaku yang 

menyimpang hal ini sebagai dampak pengaruh budaya luar yang  tidak terkendali 

oleh sebagian remaja. Pengaruh budaya luar ditelan mentah-mentah tanpa 

mengenal jauh-jauh nilai budaya luar dengan tanpa penuh tanggungjawab. 

Undang-Undang republic Indonesia no. 8 tahun 1992 tentang perfilman 

dengan rahmat Tuahan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, 

Menimbang: 

a.  Bahwa Film sebagai media komunikasi massa pandang dengar mempunyai 

peranan penting bagi pengembangan budaya bangsa sebagai salah satu aspek 

peningkatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional. 

b. Bahwa perfilman yang merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung 

peranan film tersebut di atas memerlukan sarana hokum dan upaya yang lebih 

memadai bagi pembinaan dan pengembangan perfilman Indonesia: 

c. Bahwa Filmordonnantie 1940 (Staatsblad 1940 No. 507) dan Undang-undang 

Nomor 1 Pnps Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman (Lembaran Negara 

Tahun 1964 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2622) sudah tidak 

lagi memenuhi tuntutan perkembangan keadaan dan kebutuhan bagi pembinaan 

dan pengembangan perfilman Indonesia; 
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d. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur 

perfilman dalam Undang-undang; Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat 

(1), Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar1945; dengan 

Persetujuan dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia memutuskan: 

Menetapkan: Undang-Undang Tentang Perfilman. 

Kehadiran teknologi yang serba digital banyak menjebak kaum remaja untuk 

mengikuti perubahan. Pola pengaruh era globalisasi sering dianggap sebagai 

simbol kemajuan dan mendapatkan dukungan dari kalangan remaja. Globalisasi 

saat ini melanda dunia yang dapat diibaratkan sebuah pisau bermata dua. Pada 

satu sisi, proses globalisasi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan 

kelimpahan material yang menakjubkan serta pertumbuhan IPTEK yang sangat 

pesat, sedang pada sisi lain peradaban manusia, salah satunya adalah masalah 

kemiskinan, urbanisasi, kriminalitas dan kenakalan remaja.  

Masalah sosial yang dikategorikan dalam perilaku menyimpang diantaranya 

adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan masalah sosial yang 

terus-menerus muncul setiap waktu, yang selalu dibahas dan dikaji untuk dicari 

jalan keluarnya. Karena disatu sisi remaja merupakan harapan penerus bangsa, 

sedangkan disisi lain remaja dianggap sebagai pribadi yang labil, yang ingin 

mengekspresikan jiwa mudanya yang bebas dengan melakukan hal-hal yang 

dikehendaki dan dianggap menyimpang, misalnya perkelahian antar kelompok 

atau gank, antar sekolah, pencurian, pemalakan, minum-minuman keras, 

kebebasan seksual, dan meluasnya penyalahgunaan narkotika. Hal yang sangat 

meresahkan timbulnya kekacauan dan tindakan kriminalitas yang disertai dengan 
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kekerasan karena pengaruh minum-minuman keras dan perilaku merokok diusia 

muda.  

Kenakalan remaja diawali dengan akibat pengaruh merokok di lingkungan 

luar sekolah timbul karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, ada dua 

faktor yang mempengaruhi yaitu internal dan eksternal. Faktor eksternal yakni 

berasal dari lingkungan tempat berinteraksi individu seperti lingkungan pergaulan 

dengan teman sebayanya, sekolah maupun lingkungan keluarga. Sedangkan faktor 

internal yakni berasal dari rasa ingin tahu, ingin coba-coba, dan pengaruh iklan 

yang menarik perhatian.  

Berdasarkan informasi dari media masa baik televisi maupun surat kabar, 

terjadinya kasus-kasus kekerasan, perkelahian remaja, kebut-kebutan, minum-

minuman keras kebanyakan dipengaruhi oleh rokok. Tindakan minuman keras 

salah satunya timbul akibat dari kecanduan terhadap rokok. Sedangkan untuk 

mendapatkan rokok tersebut mereka mendapatkan uang dari uang sakunya atau 

memalak temannya. Mengingat pengertian anak dalam Undang-Undang no 4 

tahun 1979 anak adalah mereka yang berumur sampai 21 tahun. Dengan 

pertimbangan pada usia tersebut, terdapat berbagai masalah dan krisis diantarany: 

krisis identitas, kecanduan narkotik, kenakalan, tidak dapat menyesuaikan diri di 

sekolah, konflik mental dan terlibat kejahatan. 

Melalui film diharapkan anak- anak mampu menghindari perilaku 

menyimpang seperti yang ditayangkan dalam film ini dan bisa dijadikan pelajaran 

untuk anak agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang, serta dapat 

mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam film Catatan Akhir Sekolah. Film 
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ini diperankan oleh 3 orang sahabat yang dikenal sebagai A3, Agni (VJ Ramon), 

Alde (Marcel) dan Arian (Vino G’Bastian) yang dicap geng cupu dan dianggap 

loser di sekolah mereka, bertekad membalas dendam kepada kepala sekolah 

mereka lewat sebuah film dokumenter tentang catatan akhir sekolah. 

 
B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian  harus 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Permasalahan yang jelas 

maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus. Berdasarkan latar belakang 

permasalahan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

“Bagaimana perilaku menyimpang anak-anak sekolah dalam film catatan akhir 

sekolah?”    

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktifitas yang akan 

dilaksanakan  sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan 

diteliti sehingga dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai langkah 

pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ”Untuk 

Mendiskripsikan Perilaku Penyimpang Anak-anak Sekolah”. 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian sudah tentu diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

dikembangkan, begitu juga dengan penelitian ini nantinya diharapkan juga 



5 
 

mampu memberikan manfaat terutama pada segi teoritik maupun praktisnya, 

manfaat tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

studi analisis terhadap sastra di indonesia, terutama dalam bidang penelitian 

film indonesia yang menggunakan teori semiotika. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam teori 

semiotika guna mengungkap nilai yang terkandung dalam film catatan akhir 

sekolah. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan yang bermanfaat bagi 

semua pihak berkaitan dengan perilaku menyimpang anak-anak sekolah. 

b. Melalui pemahaman mengenai perilaku menyimpang anak-anak sekolah 

diharapkan dapat membantu pembaca dalam mengungkapkan makna yang 

terkandung dalam film catatan akhir sekolah. 

 

E. Daftar Istilah 

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti mengenai perilaku menyimpang 

anak-anak sekolah (analisis semiotik terhadap film catatan akhir sekolah). Oleh 

karena itu, peneliti perlu mengetahui definisi perilaku, menyimpang, perilaku 

menyimpang, anak-anak, sekolah, film dan analisis semiotik. 

1. Perilaku Menyimpang. Perilaku yang artinya kelakuan, tindak-tanduk 

jalan. Perilaku juga terdiri dari dua kata peri dan laku, peri yang artinya sekeliling, 

dekat, melingkupi, dan laku artinya tingkah laku, perbuatan, tindak-tanduk. Secara 
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etimologis perilaku artinya setiap tindakan manusia atau hewan yang dapat dilihat. 

Melihat uraian diatas nampak jelas bahwa perilaku itu adalah kegiatan atau 

aktifitas yang melingkup seluruh aspek jasmaniah dan rohaniah yang bisa dilihat 

(http://karolusrefandake.blogs.ukrida.ac.id/-blogs/2011/02/12/pengertian-

perilaku/). 

Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-

norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku menyimpang dapat 

terjadi pada manusia muda, dewasa, atau tua baik laki-laki maupun perempuan. 

Perilaku menyimpang ini tidak mengenal pangkat atau jabatan dan tidak juga 

tidak mengenal waktu dan tempat. Penyimpangan bisa terjadi dalam skala kecil 

maupun skala besar. Dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang adalah 

perilaku manusia yang bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai atau 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.  

Bentuk penyimpangan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai  dampak 

dampak-positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur 

inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang penyimpangan seperti 

ini biasanya diterima masyarakat karena sesuai perkembangan zaman. 

Misalnya, emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan 

wanita karier (http://id.wikipedia.org-/wiki/-perilaku- menyimpang). 

b. Penyimpangan bersifat negatif. Penyimpangan bersifat negatif adalah 

penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah 
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dan selalu mengakibatkan hal yang buruk (http://id.wikipedia.org-/wiki/ 

perilaku_ menyimpang). 

2. Anak-anak. Anak-anak  adalah merupakan makluk social sama halnya 

dengan orang dewasa. Anak juga membutuhkan orang lain untuk bisa membantu 

mengembangkan kemampuannya, karena pada dasarnya anak lahir dengan segala 

kelemahan sehingga tanpa orang lain anak mungkin dapat mencapai taraf  

kemanusian yang normal (http://www. lintasberita. com/lifestyle/ pendidikan/ 

penger- anak). 

3. Sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk 

pengajaran siswa/murid dibawah pengawasan guru. Sebagian besar negara 

memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib. Dalam sistem ini 

kemajuan melalui serangkain sekolah. Nama-nama untuk sekolah-sekolah ini 

bervariasi  menurut Negara (dibahas pada bagian daerah dibawah), tetapi 

umumnya termasuk sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan 

pendidikan dasar (http://id.wikipedia.org/wiki/sekolah). 

4. Film. Film menurut Ardianto dan Lukiati (2005:134), film adalah “karya 

seni yang diproduksi secara kreatif dan memenuhi imajinasi orang yang bertujuan 

untuk memperoleh estetika (keindahan) yang sempurna. 

Fungsi film, film bisa berfungsi informasi maupun edukatif bahkan persuatif 

(Ardianto dan Lukiati, 2005:136), Informatif adalah menginformasikan 

keberadaan buku atau film tertentu sehingga pembaca merasa tertarik untuk 

mengetahuinya lebih lanjut (http://yulanday08’s-blog.com). Edukatif yaitu 

bertujuan untuk mendidik. Fungsi edukatif dapat tercapai apabila film nasional 
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memproduksi film-film sejarah objektif atau film dokumenter dan film yang 

diangkat dari kehidupan sehari-hari secara berimbang (http://yulan-day08’s-

blog.com). 

5. Analisis semiotik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 43), 

analisis adalah “penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dsb) 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya”. Sementara itu, pengertian semiotik 

menurut Eco sebagaimana dikutip Sobur (2006: 95), semiotik  adalah “ilmu yang 

mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan 

sebagai tanda”. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

analisis semiotika adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya yang berkenaan dengan tanda, kode, penandaan, serta 

penggunaannya yang ada dalam kehidupan masyarakat. 

 
 
 


