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KONSTRUKSI PENDIDIKAN KARAKTER PEDULI SOSIAL PADA FILM 
ALANGKAH LUCUNYA (NEGERI INI) 
(Analisis Semiotik dalam Perspektif PPKn) 

 
ABSTRAK 

 
Errika Yeliani Eryana, A 220100160, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana adegan-adegan digunakan sebagai 

sarana penggambaran karakter peduli sosial dalam film alangkah lucunya (negeri ini) dan untuk 
mengetahui pesan yang ingin disampaikan kepada penontonnya. Penelitian ini termasuk studi 
deskriptif kualitatif dengan metode analisa semiotika. Metode semiotika, yaitu suatu ilmu atau 
metode analisis untuk mengkaji tanda. Data dalam penelitian ini di dapat melalui pemilihan 
Scene pada film “Alangkah Lucunya (negeri ini)” yang didalamnya terdapat unsur-unsur 
berkaitan dengan penelitian ini yakni konstruksi pendidikan Karakter Peduli Sosial. Serta 
mencari data dari berbagai tulisan artikel, buku-buku, internet dan lain sebagainya. Data yang 
diperoleh, peneliti melakukan analisis dengan melihat tanda-tanda yang terdapat dalam film 
“alangkah lucunya (negeri ini)”, dengan teori semiotika. Analisis dilakukan melalui dua tahap, 
yaitu signifikasi tingkat pertama, yaitu makna denotasi yang terkandung dalam Scene tersebut 
dan dilanjutkan dengan signifikasi tingkat kedua yang menguraikan makna konotasinya. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan Scene di dalam film alangkah 
lucunya (negeri ini) memunculkan sikap maupun tindakan mencerminkan pendidikan Karakter 
Peduli Sosial. Konstruksi pendidikan Karakter Peduli Sosial ini terlihat dalam cuplikan adegan 
dalam tiap Scene film itu sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini tampak jelas yaitu 
mempresentasikan sikap Karakter Peduli Sosial. Pendidikan Karakter Peduli Sosial yang 
terkandung dalam film alangkah lucunya (negeri ini) sifatnya lebih sebagai alat untuk member 
contoh akan pentingnya sikap peduli sosial terhadap setiap manusia. Guna menarik simpati dan 
mempengaruhi setiap individu yang menontonnya untuk membangun kesadaran pentingnya rasa 
peduli sosial terhadap sesama. 
Kata kunci: Konstruksi pendidikan, Karakter Peduli Sosial, Semiotik, Film 
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PENDAHULUAN 

Produksi film di Indonesia kian hari kian berkembang, fungsi film selain menjadi media 

hiburan juga berfungsi sebagai media informasi dan sarana pendidikan. Pendidikan tidak hanya 

bisa didapatkan secara formal di bangku sekolah, tetapi juga bisa didapatkan melalui media lain, 

salah satunya yaitu media film.Fungsi film yang cukup penting dalam sebuah film adalah sebagai 

media pendidikan. Adegan dan dialog pada film banyak manfaat dan pelajaran hidup yang 

berarti yang dan dapat diambil manfaatnya. Nilai pendidikan yang dapat diperoleh dari sebuah 

film salah satunya adalah mengenai pendidikan karakter.Pendidikan karakter dapat dilaksanakan 

dalam berbagai jalur pendidikan.Jalur pendidikan yang dikenal selama ini terdiri atas tiga 

macam. Menurut Kementrian Pendidikan Nasional dalam Samani dan Hariyanto (2012:19-20), 

pendidikan karakter harus meliputi dan berlangsung pada: 

1. Pendidikan formal. Pendidikan karakter pada pendidikan formal berlangsung pada lembaga 

pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMA/MAK dan perguruan tinggi melalui 

pembelajaran, kegiatan kurikuler dan atau ekstar-kurikuler, penciptaan budaya satuan 

pendidikan, dan pembiasaan. Sasaran pada pendidikan formal adalah peserta didik, pendidik, 

dan tenaga kependidikan. 

2. Pendidikan Nonformal. Dalam pendidikan nonformal pendidikan karakter berlangsung pada 

lembaga kursus, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan lembaga pendidikan 

nonformal melalui pembelajaran, kegiatan kurikuler, dan eksta-kurikuler, penciptaan budaya 

lembaga, dan pembiasaan. 

3. Pendidikan Informal. Dalam pendidikan informal pendidikan karakter berlangsung dalam 

keluarga yang dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa di dalam keluarga terhadap anak-

anak yang menjadi tanggungjawabnya. 

Sekarang banyak terjadi tindakan kurangnya rasa peduli sosial terhadap orang lain. Bentuk 

tindakan kurangnya rasa peduli sosial salah satu contohnya  adalah kegiatan gotong royong yang 

semakin diabaikan di dalam lingkungan masyarakat, mereka lebih mengutamakan kepentingan 

pribadi dibandingkan mementingkan kepentingan bersama. Tindakan tersebut dapat mengurangi 

rasa persatuan dan kesatuan antar umat manusia .Karakter peduli sosial diharapkan ada pada 

setiap individu, karena banyak masyarakat sekarang ini yang kurang peduli terhadap sesamanya 

yang disebabkan berbagai hal.Tujuan pendidikan karakter yang berkaitan dengan kesadaran pada 

setiap individu dikelola dengan menanamkan nilai-nilai peduli sosial dan nilai tradisionalyang 
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positif.Penanaman karakter peduli sosil di kalangan masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai 

cara. Karakter peduli sosial pada individu terletak pada pendidikan di sekolah maupun di dalam 

lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Manusia yang berkarakter dan mempunyai rasa peduli 

sosial terhadap orang laintidak dapat terwujud secara tiba-tiba. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, menegaskan bahwa 

kurangnya karakter peduli sosial didalam masyrakat.Hal ini mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian mengenai “Konstruksi Pendidikan Karakter Peduli Sosial dalam Film 

Alangkah Lucunya (Negeri Ini)”.Penulis merumuskan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana Konstruksi Pendidikan Karakter Peduli Sosial Ditampilkan dalam Film Alangkah 

Lucunya (negeri ini)? 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan konstruksi pendidikan Karakter peduli sosialyang ditampilkan dalam 

film Alangkah Lucunya (negeri ini) 

 

LANDASAN TEORI 

 

Menurut Jumali dkk.(2008:18),”Pendidikan secara teminologi berasal dari bahasa yunani 

yaitu “Paidos dan Agoo” yang artinya budak dan membimbing”.Menurut Dewantara 

sebagaimana dikutip Aqib (2011:8), “pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan 

bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect), dan tubuh 

anak”.Pendidikan juga dapat mengubah sikap dan membentuk perilaku sesuai harapan. Jadi, 

pendidikan merupakan salah satu proses yang terjadi secara terus - menerus dari penyesuaian diri 

bagi manusia dan berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan yang 

Maha Esa. Menurut Narwanti (2011:1), “karakter berasal dari bahasa Yunani kharakter yang 

berakar dari diksi ‘kharassein’ yang berarti memahat atau mengukir (to inscribe/to engrave), 

sedangkan dalam bahasa latin karakter bermakna membedakan tanda dalam Bahasa Indonesia, 

karakter dapat diartikan sifat kejiwaan/tabiat/watak. Istilah karakter memiliki dua pengertian 

tentang karakter menurut Winnie sebagaimana diuraikan Gunawan (2012:2-3), 
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1) Ia menunjukan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku 

tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk 

dan sebaliknya apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang 

tersebut memanifesta-sikan karakter mulia 

2) Istilah karakter erat kaitannya dengan ‘personality’. Seseorang baru bisa disebut ‘orang 

berkarakter, (a person of character) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral 

 

a. Karakter adalah keadaan asli yang ada dalam diri individu seseorang yang membedakan 

antara dirinya dengan orang lain. Karakter merupakan perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan yang Maha Esa menyangkut hubungan manusia baik secara langsung maupun 

tidak langsung secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara). Menurut Aqib (2011:47), 

“pendidikan karakter sebagai paedagogik memiliki tujuan agar setiap pribadi semakin 

menghayati individualitasnya”. Menurut Limazizah (2012), peduli adalah “perasaan bertanggung 

jawab atas kesulitan yang dihadapi oleh orang lain dimana seseorang terdorong untuk melakukan 

sesuatu untuk mengatasinya”. . Menurut Samani dan Hariyanto (56:2011), indikator karakter 

peduli sosial adalah: 

1) Perlakukan orang lain dengan penuh kebaikan dan kedermawanan 

2) Bantulah orang yang memerlukan bantuan 

3) Pikirkanlah bagaimana tindakanmu akan dapat menyakiti atau melukai hati orang lain 

4) Selalu ingatlah kita akan menjadi orang yang peduli dengan perbuatan yang dilandasi 

kepedulian 

 

METODE PENELITIAN 

 

Lokasi pengambilan gambar atau syuting film Alangkah Lucunya (negeri ini) di Kota Tua, 

Jakarta.Adapun tahap-tahap pelaksanaan kegiatan, sejak persiapan hingga penyusunan laporan 

penelitian, secara keseluruhan kurang lebih empat bulan yaitu Maret 2014 sampai Juni 

2014.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu interpretatif untuk 

memahami fenomena sosial.Strategi penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan 

suatu cara untuk mengumpulkan data-data yang menjadi objek, subjek, variabel, dan masalah. 

Subjek penelitian ini adalah film Alangkah Lucunya (negeri ini). Objek penelitian ini adalah 
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konstruk pendidikan Karakter Peduli Sosial yang ditampilkan melalui sebuah Scene dalam film 

berjudul Alangkah Lucunya (negeri ini). 

Sumber data penelitian ini adalah film Alangkah Lucunya (negeri ini), dengan adegan 

maupun dialog yang terdapat di dalamnya.Penelitian ini maka peneliti menggunakan observasi, 

dokumentasi dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.Instrumen utama penelitian ini 

adalah peneliti, untuk mendapatkan data yang valid digunakan juga alat lain, seperti DVD. 

Penelitian ini menggunakan teknik uji keabsahan data dengan cara triangulasi. Triangulasi teknik 

dalam penelitian ini berupa dokumentasi, observasi, dan studi pustaka.Triangulasi sumber data 

dalam penelitian ini berupa DVD sebagai informasi utama. Penelitian ini menggunakan analisis 

semiotika yang dikembangkan oleh  Roland Barthes yang dikutip Sabur (2001:128), “yaitu 

hubungan tanda yang terdiri dari dua tingkatan pertandaan, yaitu makna denotasi dan konotasi”. 

Menurut Arikunto (1998:16), prosedur penelitian ini terdiri dari pembuatan rancangan 

penelitian,pelaksanaan penelitian dan pembuatan laporan penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Adapun hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan berdasarkan uraian masing-masing 

indikator nilai-nilai nasionalisme berikut ini: 

1. Perlakukan orang lain dengan penuh kebaikan dan kedermawanan. Perlakuan orang lain 

dengan penuh kebaikan dan kedermawanan yang dimaksud adalah bersikap baik dan saling 

memberi bantuan terhadap orang yang perlu atau membutuhkan bantuan, tanpa melihat status 

dari individu tersebut. . Tidak diperbolehkan untuk memperlakukan seseorang dengan sewenang-

wenang atau semaunya sendiri yang dapat melanggar hak asasi manusia tersebut. 

2. Bantulah orang yang memerlukan bantuan. Bantulah orang yang memerlukan bantuan yang 

dimaksud adalah tidak bersikap egois atau acuh tak acuh terhadap orang lain. Membantu dengan 

ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak 

bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Sebagaimana juga negara 

Indonesia dengan rakyatnya yang hiterogen hidup berdampingan dan saling membutuhkan. 

Selalu menjalin interaksi dan kerjasama tanpa melihat latar belakang suku, agama maupun 

daerah. Sebagai masyarakat majemuk, sikap dan perilaku peduli serta memberikan bantuan 
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kepada orang lain yang memerlukan bantuan antarsesama merupakan suatu keharusan yang 

harus dimiliki setiap bangsa Indonesia. 

3. Pikirkanlah bagaimana tindakanmu akan dapat menyakiti atau melukai hati orang 

lain.Menjaga perasaan orang lain memang harus lah dilakukan dengan menjaga perasaan orang 

maka tidak akan menyakiti hati orang lain. Akan tercipta suasana nyaman, tenggang rasa serta 

juga mempererat rasa persatuan dan kesatuan antar sesama manusia.Sebagai manusia yang hidup 

di dalam suatu negara tidak diperbolehkan untuk saling menyakiti ataupun melukai hati orang 

lain harus hidup dengan kerukunan dan tidak menjelek-jelekkan satu sama lain. 

4. Selalu ingatlah kita akan menjadi orang yang peduli dengan perbuatan yang dilandasi 

kepedulian.Sikap peduli terhadap orang lain merupakan penting dilakukan oleh setiap orang. 

Perbuatan yang dilandasi dengan kepedulian akan membawa manusia menjadi orang yang baik 

dan mengerti satu sama lain dan bahkan bisa bermanfaat untuk orang lain. Menjadi orang yang 

peduli maka dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan diantara manusia lainnya. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, 

1. Studi semiotik terhadap suatu media massa khususnya film terdapat banyak kemungkinan 

interpretasi. Hal ini yang peneliti harapkan dalam penelitian dapat menambah pengetahuan 

mengenai studi semiotik film dan khususnya tentang konstruksi pendidikan Karakter Peduli 

Sosial . Bedasarkan perumusan masalah dapat diambil kesimpulan bahwa film Alangkah 

Lucunya (negeri ini) mempresentasikan sikap, perilaku terhadap manusia sebagai makhluk 

sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. 

2. Terminologi film adalah karya seni, yang diproduksi secara kreatif dan penuh imajinasi 

dengan tujuan untuk memperoleh keindahan yang sempurna. Sebagai salah satu media 

komunikasi massa, film memiliki fungsi hiburan bahkan informatif, edukatif, dan persuasif. 

Namun demikain film merupakan komunikasi massa satu arah yang hanya ditujukan pada 

khalayaknya.  

3. sebuah film bisa dijadikan referensi untuk menumbuhkan kembali rasa peduli sosial yang 

mulai luntur ditengah-tengah masyarakat khususnya gemnerasi muda melalui pendidikan di 

sekolah maupun diluar sekolah. 
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SARAN 

 

1. Lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama yang didapat oleh seorang anak. 

Pendidikan Karakter Peduli Sosial yang diperoleh seorang anak, paling dasar dan pertama 

adalah lingkungan keluarga. Perbedaan bukan suatu alasan untuk tidak peduli terhadap orang 

lain. Kesadaran pentingnya peduli sosial perlu dilakukan supaya tercipta kerukunan dan rasa 

solidaritas antar masyarakat. 

2. Sebagai penerus bangsa, generasi muda harus memiliki sikap peduli sosial terhadap orang 

lain. Mendapatkan pendidikan Karakter Peduli Sosial dan mengaplikasikannya dalam 

kehidupan adalah suatu keharusan. 

3. Guru pendidikan kewarganegaraan bisa menggunakan film Alangkah Lucunya (negeri ini) 

sebagai media pembelajaran pada materi peduli sosial dengan Kompetensi Dasar (KD) 

memahami pengertian dan makna Peduli Sosial. 
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