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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan salah satu unsur dalam pendidikan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Seorang guru merupakan peran penting 

dalam proses pembelajaran dan mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

merupakan salah satu materi pembelajaran yang mengkaji materi tentang 

pembanguanan nasionalisme tentang bagaimana cara menonjolkan dirinya sebagai 

sebagian paham negara atau gerakan generasi muda dalam usaha kegigihan usaha 

era pejuang, pembangunan nasionalisme bisa juga dilakukan generasi muda 

dengan cara belajar dalam rangka mencerdaskan bangsa. Generasi muda harus 

mempunyai sikap nasionalisme dalam mengisi pembangunan kemerdekaan 

bangsa Indonesia.  

Pembangunan nasionalisme oleh generasi muda di zaman sekarang 

sangatlah kurang, baik dalam kehidupan relita maupun kehidupan sehari-hari. 

Generasi muda pada zaman sekarang lebih senang untuk hidup bergayakan 

kebarat-baratan daripada membangun jiwa-jiwa nasionalisme. Membangun sikap 

nasionalisme membutuhkan pendidikan serta sikap nasionalisme yang tinggi pula. 

Menurut pendapat Kohn (1984:11), nasionalisme adalah suatu paham, yang 

berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara 

kebangsaan. Pembangunan sikap nasionalisme melalui mata pelajaran PPKn, 

dalam pemahaman nasionalisme tidak hanya dilakukan melalui pendidikan di 
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sekolah formal saja, melalui film juga bisa mendapatkan pengetahuan dan pesan-

pesan yang dapat digunakan sebagai media pendidikan. Upaya ini merupakan 

konstruksi nasionalisme pada film Tanah Surga Katanya melalui analisis semiotik 

untuk pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adanya 

globalisasi dalam dunia perfilman khususnya di Indonesia ada sebagian film yang 

di dalamnya mengandung sikap nasionalisme. 

Film Tanah Surga Katanya merupakan salah satu film yang sarat akan pesan 

yang menunjukkan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari hari. Film Tanah 

Surga Katanya diperankan oleh Osa Aji Santoso berperan sebagai Salman (anak 

laki-laki dari Haris, putra Hasyim), Fuad Idris berperan sebagai Hasyim (kakek 

Salman, ayah dari Haris), Ence Bagus berperan sebagai Haris (ayah dari Salman), 

Astri Nurdin berperan sebagai Astuti (Guru didaerah tersebut), Tissa Biani 

Azzahra berperan sebagai Salina (adik Salman, puteri Haris), Norman Akyuwen 

berperan sebagai Gani (Kepala Dusun), Agus Ringgo berperan sebagi Anwar 

(Dokter) dan Muhammad Rizky sebagai Lizet (teman satu kelas Salman). Mereka 

adalah para tokoh utama dalam film tersebut. Ada satu lagi aktor senior sebagai 

pemain sekaligus orang yang berada dibalik suksesnya film Tanah Surga Katanya 

adalah Dedy Mizwar. 

Film ini berkisah Hasyim, mantan sukarelawan Konfrontasi Indonesia 

Malaysia tahun 1965 hidup dengan kesendiriannya. Setelah istri tercinta 

meninggal, Hasyim memutuskan untuk tidak menikah dan tinggal bersama anak 

laki-laki yang juga menduda yaitu Haris dan dua orang cucu bernama Salman dan 

Salina. Hidup di perbatasan Indonesia Malaysia membuat persoalan tersendiri, 
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karena masih didominasi oleh keterbelakangan dalam pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi. Masyarakat perbatasan harus berjuang setengah mati 

untuk mempertahankan hidup, termasuk keluarga Hasyim, namun kesetiaan dan 

loyalitas pada bangsa dan negara membuat Hasyim bertahan tinggal di Indonesia. 

Konflik utama film ini adalah Haris sudah bertahun-tahun meninggalkan 

Indonesia merantau ke negeri seberang yaitu Malaysia. Saat Haris datang, Hasyim 

mengusirnya sebab kedatangannya bertujuan untuk memboyong keluarga ke 

Malaysia. Hasyim tidak rela ke Malaysia, negeri yang sempat menjadi saingan 

Indonesia itu. Meskipun Haris telah membujuknya dengan janji kemewahan hidup 

berada di negeri Jiran. Sementara itu, Salman dan Salina yang sejak kecil di 

tinggal sang ayah, tentu lebih memilih kakeknya daripada mengikuti sang ayah ke 

Malaysia. Terlebih lagi kakek Hasyim telah mendoktrin agar selalu cinta kepada 

bangsa dan NKRI di manapun berada. Salman yang tetap memilih tinggal di 

Indonesia bersama sang kakek, sedangkan Salina ikut ayahnya ke Malaysia 

dengan iming-iming akan dibelikan boneka besar. Berdasarkan uraian latar 

belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengkaji film Tanah Surga Katanya dengan judul 

Konstruksi Nasionalisme pada Film Tanah Surga Katanya Analisis Semiotik 

untuk Pembelajaran PPKn. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana konstruksi nasionalisme pada 

film Tanah Surga Katanya, melalui analisis semiotik untuk Pembelajaran  

PPKn?”. 

C. Tujuan  

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian ini adalah “Mendiskripsikan Konstruksi 

nasionalisme pada Film Tanah Surga Katanya, melalui Analisis Semiotik untuk 

Pembelajaran  PPKn”. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

 

Suatu Penelitian sudah tentu diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

dikembangkan, begitu juga dengan penelitian ini nantinya diharapkan juga 

mampu memberikan manfaat terutama pada segi teoritis maupun praktis. Manfaat  

penelitian ini dipaparkan sebagaimana uraian berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan menambah 

pengetahuan mengenai sebuah analisis, terutama dalam bidang penelitian 

terhadap film yang menggunakan teori semiotik. 

b. Memperkaya teori baru bahwa film dapat berfungsi sebagai media 

penanaman nilai nasionalisme di era globalisasi. 
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c. Menambah wawasan dan pemahaman khususnya mengenai gambaran 

konstruksi nasionalisme pada film Tanah Surga Katanya. 

d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan  sebagai bahan pertimbangan 

untuk pembelajaran pendidikan nasionalisme bagi guru Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

b. Sebagai calon Pendidik Pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan 

penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada 

khususnya, serta bagi masyarakat luas pada umumnya. 

 

E. Daftar Istilah 

 

Daftar istilah merupakan “suatu penjelasan istilah yang diambil dari kata-

kata kunci dalam judul penelitian” (Maryadi dkk. 2010:11). Daftar istilah dalam 

penelitian ini yaitu sebagaimana uraian berikut. 

1. Nasionalisme 

Menurut Budiyono (2007:208), “nasionalisme adalah konstruksi identitas 

yang dibentuk melalui narasi yang kemudian digambarkan dalam berbagai 

definisi dan aksi”.  
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2. Film 

Menurut Ardianto dan Erdinaya (2005:134), “film adalah bentuk dominan 

dari komunikasi massa visual di belahan dunia ini”. 

3. Analisis 

Menurut Sugiyono (2005:89), “analisis adalah untuk mencari pola”. 

4. Semiotik 

Menurut Sobur (2004:15), “semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis 

untuk mengkaji tanda”. 

 


