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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penanaman karakter terutama cinta damai menjadi bagian penting dalam 

proses pendidikan, hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi pendidikan 

sebagaimana dikutip oleh Hidayatullah (2010:2), dalam UU Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang:  

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

2. Berakhlak mulia.  

3. Sehat. 

4. Berilmu.  

5. Cakap.  

6. Kreatif.  

7. Mandiri. 

8. Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Menurut Majid dkk. (2011:8), tujuan pendidikan adalah untuk membentuk 

karakter yang terwujud dalam kesatuan subjek esensial dengan perilaku dan sikap 

hidup yang dimilikinya. Karakter menjadi identitas yang mengatasi pengalaman 

dan selalu berubah. 

Menurut Hidayatullah (2010:13), karakter adalah kualitas, kekuatan mental 

(moral), akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus 

yang menjadi pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu 

lain. Seseorang dapat dikatakan berkarakter apabila telah berhasil menyerap nilai 

dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan 

moral dalam hidupnya. 
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Pendidikan karakter dapat dimulai sejak usia dini. Mengucapkan terima 

kasih atau sekadar menyapa adalah contoh latihan dalam pendidikan karakter pada 

usia dini. Terlihat sederhana tetapi jarang ditemukan orang yang rela berucap 

terima kasih atau sekadar menyapa dengan senyum. Dalam pendidikan karakter, 

siswa disiapkan untuk mampu menyikapi pilihan hidup dengan bijak. Semua 

individu bisa menjadi pelaku pendidikan karakter. Dalam lingkungan sekolah, 

pendidikan karakter yang utama dimulai dari guru. Guru bukan hanya 

mengajarkan pelajaran karakter, tetapi guru harus berkarakter. Guru harus menjadi 

contoh yang baik, bukan hanya dari perkataannya tetapi juga perilaku yang 

ditunjukan. Pendidikan karakter mengutamakan contoh dan perilaku. Guru harus 

mampu menjadi inspirasi siswa dalam belajar.  

Pendidikan karakter sangat penting, karena masyarakat memiliki kebiasaan-

kebiasaan yang kurang baik untuk membangun bangsa yang unggul. Kebiasaan 

yang kurang baik misalnya adalah tawuran antar pelajar yang selalu saja terjadi 

dan seakan sudah menjadi budaya turun temurun bagi kaum pelajar, serta bentrok 

antar warga masyarakat. Maraknya tindak kekerasan di Indonesia atas nama 

agama, ideologi, kekuasaan dan lainnya, yang terjadi akhir-akhir ini tidak dapat 

dilepaskan dari peranan pendidikan. Pendidikan karakter yang menekankan 

dimensi etis-religius menjadi relevan untuk diterapkan. Pendidikan karakter juga 

sangat penting dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Oleh karena 

itu perlu adanya pendidikan karakter bangsa yang dilakukan secara tepat. 

Pendidikan karakter harus diselenggarakan disemua aspek kehidupan mulai dari 

keluarga, masyarakat, pemerintah terutama lembaga pendidikan. Sekolah 
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dipandang sebagai tempat yang sangat setrategis untuk membentuk karakter siswa 

sebagai generasi penerus bangsa.  

Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai 

kegiatan misalnya kegiatan dalam proses pembelajaran maupun kegiatan di luar 

pembelajaran. Pendidikan karakter dalam proses pembelajaran dapat dilakukan 

dengan tindak hanya mementingkan aspek kognitif saja. Pendidikan karakter tidak 

perlu harus dinilai secara kognitif. Salah satu penyebab kegagalan pembentukan 

karakter karena mengutamakan aspek kognitif. Jika pendidikan hanya 

mementingkan aspek kognitif saja, maka akan melahirkan lulusan yang memiliki 

ketimpangan kepribadian. Mereka mampu menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan baik tapi tidak memiliki karakter, moralitas, relasi sosial dan 

integritas.  

Melalui Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bangsa indonesia 

diharapkan mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam 

kehidupan bermasyarakat, mampu menerapkan kehidupan yang penuh dengan 

cinta damai sesui dengan cita-cita serta tujuan nasional sesuai yang diamanatkan 

dalam pembukaan UUD 1945. Sebagaimana yang tercantum dalam 

(blogdetik.com, 2012:18) adapun tujuan mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan.  

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 

anti korupsi.  
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3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

 

Berdasarkan salah satu tujuan yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat 

bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mata pelajaran yang 

menfokuskan pada pembentukan bangsa Indonesia yang berkembang secara 

positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter 

masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

Meskipun cara pendekatannya yang digunakan berbeda, tetapi pada 

dasarnya semua film dapat dikatakan mempunyai satu sasaran yang sama, yaitu 

menarik perhatian dan memberikan pendidikan kepada seseorang terhadap konflik 

atau masalah yang terkandung di dalamnya. Film adalah media komunikasi yang 

bersifat audio visual untuk menyampaikan pesan yang ada di dalamnya kepada 

sekelompok orang atau masyarakat yang menyaksikannya. Pesan film pada media 

komunikasi massa pada umumnya dapat mencakup beberapa pesan baik, yaitu 

pesan pendidikan, hiburan dan informasi. Penyampaian pesan yang terdapat dalam 

film menggunakan mekanisme simbol-simbol yang ada pada pikiran manusia 

berupa isi pesan, suara, perkataan, percakapan dan adegan yang ada pada film 

tersebut.  

Film dianggap sebagai media komunikasi yang mudah ditangkap oleh 

masyarakat yang menjadi sasarannya, karena sifatnya yang audio visual, yaitu 

berupa gambar dan suara. Dengan gambar dan suara, film dapat menceritakan 

keseluruhan dari pesan dalam waktu singkat. Ketika menyaksikan film seseorang 
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seakan-akan berada di dalam setiap kejadian (adegan) serta dapat menembus 

ruang dan waktu yang dapat merasakan, menceritakan kehidupan dan bahkan 

dapat mempengaruhi orang lain. Film merupakan media yang baik untuk 

menyebarkan informasi. Teknologi informasi memberikan dampak positif dalam 

pendidikan. Salah satunya adalah sebagai media pembelajaran pendidikan 

karakter.  

Berdasarkan sinopsis yang penulis baca film Di Timur Matahari adalah film 

produksi Alenia Pictures yang mengkisahkan tentang tokoh Mazmur bersama 

kawan-kawannya yang berusaha untuk mendapatkan pendidikan. selama 6 bulan 

mereka menanti seorang guru pengganti datang ke sekolahnya, namun sosok yang 

mereka harapkan tersebut tak juga kunjung tiba, meskipun demikian mereka tetap 

ceria bersama bernyanyi bersama dan bermain bersama. Namun sebuah kejadian 

mengubah keceriaan mereka, ayah Mazmur yang bernama Blasius terbunuh serta 

pertikaian antar kampung. Dengan adanya kejadian tersebut keceriaan mazmur 

dan kawan-kawanya menjadi hilang. Film ini dibintangi oleh pendeta Samuel 

(Lukman Sardi), ibu dokter Fatimah (Ririn Ekawati), Ucok (Ringgo Agus 

Rachman) dan Jollex (Lucky Martin).  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menganggap perlu melakukan 

kajian mengenai Konstruksi Pendidikan Karakter pada Film Di Timur Matahari 

(Analisis Semiotik dalam Perspektif PPKn). Alasan dipilihnya film sebagai media 

pendidikan karakter karena film dianggap sebagai media komunikasi yang mudah 

diterima dan dipahami isinya dengan waktu yang singkat.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan cuplikan film yang telah dipaparkan di atas ada beberapa 

masalah yang bisa dikaji, diantaranya yaitu perjuangan seorang anak untuk 

memperoleh pendidikan, kesetiaan eorang anak untuk menanti kedatangan 

seorang guru, persahabatan lima orang anak, perselisihan antar suku dan masih 

banyak problematik lainnya. Permasalahan yang terkait dengan film yang telah 

dipaparkan di atas sangat luas, sehingga tidak mungkin di kaji semua dalam waktu 

yang bersamaan. Oleh karena itu agar pemecahan masalah bisa terarah dan 

terfokus, maka perlu adanya pembatasan masalah agar persoalan yang akan diteliti 

menjadi jelas. Dalam hal ini dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai 

berikut:  

1. Bagaimanakah jalan cerita film Di Timur Matahari yang diproduksi oleh 

Alenia Pictures? 

2. Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter cinta damai dalam film Di Timur 

Matahari yang diproduksi oleh Alenia Pictures? 

3. Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter cinta damai dalam film Di Timur 

Matahari yang dapat mendukung tujuan mata pelajaran PPKn di tingkat SMP? 

  

C. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan jalan cerita film Di Timur Matahari yang diproduksi 

oleh Alenia Pictures. 
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2. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter cinta damai dalam film 

Di Timur Matahari yang diproduksi oleh Alenia Pictures. 

3. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter cinta damai dalam film 

Di Timur Matahari yang dapat mendukung tujuan mata pelajaran PPKn di 

tingkat SMP. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Suatu karya ilmiah sudahtentu diharapkan mempunyai manfaat atau 

kegunaan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan mempunyai 

manfaat baik pada segi teoritis maupun praktis. Manfaat atau kegunaan teoritis 

maupun praktis tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta 

mendapatkan teori baru tentang studi analisis terhadap film di indonesia, 

terutama dalam bidang penelitian film indonesia yang menggunakan teori 

semiotik. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan riil yang 

bermanfaat dalam teori semiotika untuk mengetahui dan menganalisis nilai 

yang terkandung pada film Di Timur Matahari.  

c. Menambah wawasan dan pemahaman kepada pembaca mengenai analisis 

film dan pendidikan karakter dengan teori semiotik.  

d. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. 
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2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

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

semua pihak berkaitan dengan pendidikan karakter cinta damai dalam film 

Di Timur Matahari, 

b. Memberi sumbangan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dan 

mahasiswa mengenai pentingnya cinta damai dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

c. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para 

praktisi pembuat film, agar dapat membuat film yang lebih kreatif. 

d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pendukung evaluasi 

kelebihan dan kekurangan film yang telah dibuat sebelumnya, sehingga 

untuk kedepannya dapat menghasilkan film yang lebih berkualitas. 

e. Film dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

 

E. Daftar Istilah 

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti mengenai bagaimanakah pesan-

pesan karakter cinta damai dalam film di timur matahari dengan menggunakan 

analisis semiotik. Oleh karena itu, peneliti perlu mengetahui definisi-definisi 

mengenai konstruksi, pendidikan, karakter, pendidikan karakter, cinta damai, film, 

analisis, dan semiotik. Adapun daftar istilah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  
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1. Konstruksi  

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2007:612), 

konstruksi adalah “susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau dalam 

kelompok kata”. 

2. Pendidikan  

Menurut Henderson (dalam Sadulloh 2006:55), pendidikan merupakan 

suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil dari interaksi antara 

individu dengan lingkuan baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, yang 

berlangsung sepanjang hayat. 

3. Karakter  

Menurut Hidayatullah (2010:13), “karakter adalah kualitas atau kekuatan 

mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian 

khusus yang menjadi pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan 

individu lain”. 

4. Pendidikan Karakter 

Menurut Samani dan Hariyanto (2011:45-46), “pendidikan karakter adalah 

pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang 

berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa”. 

5. Cinta Damai  

Menurut Sahlan dan Angga (2012:196), cinta damai adalah “sikap, 

perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman 

atas kehadiran dirinya”. 
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6. Film 

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2007:330), film 

adalah “barang tipis seperti selaput yang dibuat dari seluloid tempat gambar potret 

negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif yang akan 

dimainkan di bioskop”. 

7. Analisis  

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2007:37), analisis 

adalah “penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui apa 

sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya”. 

8. Semiotik  

Menurut Sobur (2006:95), secara etimologis semiotik berasal dari kata 

Yunani Semeion yang berarti tanda. Secara terminologis, semiotik dapat diartikan 

sebagai ilmu yang mempelajari tentang sederetan luas objek-objek, peristiwa 

seluruh kebudayaan sebagai tanda.  Menurut Preminger dalam Sobur (2006:96), 

“semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda”.  

 

 

 

 

 

 

 

 


