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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

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. Film pada dasarnya bertujuan memberikan hiburan kepada masyarakat, 

penyajian cerita film akan lebih menarik dibandingkan dengan membaca buku. 

Fungsi film sebagai media informasi, yakni sebagai media penyampaian informasi 

kepada masyarakat. Informasi yang tersaji dalam sebuah film memberikan 

pengetahuan baru bagi masyarakat. Banyak aspek yang dapat disajikan dalam 

sebuah film, mulai dari alur cerita, karakter tokoh atau pemain, gaya bahasa, 

kostum, ilustrasi, musik, dan setting. 

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. Walaupun banyak film-film 

yang sarat muatan nilai pendidikan, tetapi juga ada film-film yang kurang 

mendidik bagi generasi muda. Film-film yang kurang mendidik diantaranya yaitu 

film-film yang bergenre horor dan seks. Idealnya film-film yang diproduksi harus 

selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia seperti yang terkandung dalam 

sila-sila Pancasila.  
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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 

ekstrakurikuler, 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. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka secara 

otomatis pola pikir masyarakat berkembang dalam setiap aspek. Hal ini sangat 

berpengaruh besar terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan akan 
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pendidikan yang dapat melahirkan manusia Indonesia yang berkarakter sangat 

dirasakan. Pembentukan karakter seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 

keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab dipandang 

penting untuk membekali generasi muda menuju kesuksesan. Salah satu materi 

penting pendidikan karakter adalah karakter peduli sosial. 

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 . Selain hal tersebut tentunya masih 

banyak lagi peristiwa ditengah masyarakat, yang pada dasarnya kurang kesadaran 

untuk memahami karakter peduli sosial. Dewasa ini masyarakat pedesaan juga 

sudah mulai luntur rasa peduli sosialnya dan bersikap individu berkurang rasa 

kekeluargaanya antar sesama. Berdasarkan berita di salah satu media online 

menunjukkan bahwa rasa peduli sosial antar sesama sudah mulai luntur di desa. 

Pos kota Kaltim atau The Daily Newspaper of East Kalimantan (Oktober, 2013), 

memberitahukan: 

Wakil Bupati Kutai Kartanegara HM Ghufron Yusuf mengajak seluruh 
masyarakat terutama di Kutai Kertanegara agar membangkitkan kembali dan 
meningkatkan kepedulian sosial serta peran kegotongroyongan demi 
kebersamaan dan kesatuan. Ajakan tersebut mengingat sudah jauh 
menurunnya semangat persatuan dan kebersamaan melalui gotong royong 
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masyarakat, yang dulunya sempat menjadi sebuah tradisi yang mengakar di 
Indonesia. 
 

Selaras dengan berita di atas, Bengkulu Ekspress (April 2013) juga membeberkan 

realitas bahwa nilai kepedulian sosial di dalam masyarakat sudah mulai luntur. 

Berita yang dipaparkan Bengkulu Ekspress (April 2013) menjelaskan jika Lurah 

Purwodadi, Suryadi, SSTP, M.Si mengatakan saat ini kelurahan yang 

dipimpinnya sedang meningkatkan program demi terciptanya dan rasa peduli 

sosial terhadap 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 

tradisional yang 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 lain tidak dapat terwujud secara tiba-tiba. Manusia yang berkarakter, dan 

mempunyai rasa peduli sosial akan terbentuk melalui proses kehidupan, terutama 

melalui proses pendidikan, khususnya kehidupan bermasyarakat serta pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Proses pendidikan tersebut terjadi 

dan berlangsung seumur hidup baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di 

masyarakat. 

Menyadari pentingnya karakter seseorang, maka banyak diterapkan dalam 

pendidikan  formal  maupun non formal agar tertanam generasi bangsa yang 
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berkarakter. Hal ini dapat memupuk kepedulian individu dalam kehidupan sehari-

hari sehingga diharapkan penanaman pendidikan karakter lebih kondusif. Adapun 

suatu cara untuk menanamkan perilaku dan keyakinan dalam diri setiap individu 

adalah melalui pembiasaan-pembiasaan serta menciptakan lingkungan yang 

mendukung anak agar lebih bermoral. Penciptaan lingkungan tersebut dilakukan 

baik di sekolah maupun dalam keluarga dan di lingkungan masyarakat. Banyak 

cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran manusia akan pentingnya 

rasa peduli sosial. Cara menanamkan karakter peduli sosial salah satunya dengan 

menggunakan media film yang bertemakan rasa peduli sosial terhadap sesama 

manusia.  

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). Konstruksi 

pendidikan Karakter peduli sosial dalam film ini akan dikupas dengan metode 

semiotik. Sobur, (2004:15), “Semiotik adalah suatu ilmu atau metode analisis 

untuk mengkaji tanda”. Kata semiotika sendiri berasal dari bahasa yunani 

“Semeion” yang berarti tanda.  

Film Alangkah lucunya (negeri ini) mengangkat cerita dalam kehidupan 

sehari-hari mengenai karakter peduli sosial seseorang terhadap sesama manusia. 

Hal ini dapat memotivasi untuk memahami dan menerapkan karakter peduli sosial 

dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dalam film ini adalah penanaman 

karakter peduli sosial menurut ideologi si pembuatnya. 
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal pokok yang harus ada dalam penelitian. 

Adanya rumusan masalah maka peneliti dapat memfokuskan pada permasalahan 

yang diteliti. Serta menghindarkan kesalahpahaman. Berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut: “Bagaimana Konstruksi Pendidikan Karakter Peduli Sosial 

Ditampilkan dalam Film Alangkah Lucunya (negeri ini)?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumuskan masalah, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan konstruksi pendidikan Karakter peduli sosial 

yang ditampilkan dalam film Alangkah Lucunya (negeri ini). 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada perkembangan 

ilmu, khususnya di bidang studi semiotik film. 

b. Memberikan kontribusi khasanah ilmu pengetahuan tentang konstruksi 

pendidikan Karakter peduli sosial dalam film. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk memahami 

tanda dalam sebuah film. 

b. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan bacaan bagi mahasiswa. 
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c. Kontribusi bagi guru PPKn, untuk pemanfaatan film sebagai media 

pembelajaran. 

 

E. Daftar Istilah 

Penelitian ini meneliti tentang konstruksi pendidikan Karakter peduli sosial 

perspektif PPKn (studi semiotik pada film Alangkah Lucunya (negeri ini). Oleh 

sebab itu, peneliti perlu untuk mengetahui definisi-definisi mengenai, pendidikan, 

Karakter peduli sosial, film, perspektif PPKn, dan studi semiotik.  

1. Pendidikan 

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional BAB I pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 
2. Karakter peduli sosial. Listyarti (2013:7), Karakter peduli sosial adalah sikap 

dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

3. Film. Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2009 

tentang perfilman, BAB I pasal 1 (1) berbunyi: Film adalah karya seni budaya 

yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat 

berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat 

dipertunjukkan 
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4. Perspektif. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (2008:1165), yaitu Sudut 

pandang, pandangan, Studi adalah pelajaran, penyelidikan, dan tempat belajar. 

5. Semiotik. Sobur (2004:15), adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk 

mengkaji tanda.  

 

 

 


