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ABSTRAK  

UPAYA MEMBANGUN KARAKTER PERCAYA DIRI                       

SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS                                                      

(Analisis Isi pada Film Taaere Zameen Par) 

 

Novi Rismawati A220110125 Program Studi Pendidikan Pancasilam dan 

Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan adan Ilmu Pendidikan      

Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015, halaman xviii+93                

(termasuk lampiran) 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya membangun 

karakter percaya diri siswa berkebutuhan khusus melalui analisi isi pada film 

Taaere Zameen Par untuk pembuantan media pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. Teknik pengumpulan data mengunakan 

metode dokumentasi dan setudi kepustakan. Penelitian ini menggunakan 

metode analisis isi untuk mengetahui upaya membangun karakter percaya dir i 

siswa berkebutuhan khusus pada film Taaere Zameen Par. Hal ini didasarkan 

pada analisis isi data dengan menarik kesimpulan dari suatu tanda yang 

menggabarkan pesan upaya membangun karakter percaya diri siswa 

berkebutuhan khusus yang berupa adegan dan dialog yang ditampilkan oleh 

para pemain pada film Taaere Zameen Par.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam film Taaere 

Zameen Par menunjukan adanya upaya membangun karakter percaya diri 

siswa berkebutuhan khusus. Upaya membangun karakter percaya diri siswa 

berkebutuhan khusus sebagaimana ditampilkan oleh pemain film, dalam 

adegan dan dialog saat pak Nikumbh mengajari dan menemani  Ishaan untuk 

membaca, menulis dan membangun kembali kepercayaan dirinya. Film 

Taaere Zameen Par tidak hanya dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan namun juga bisa 

digunakan refrensi guru sebagai upaya membangun karakter percaya diri 

pada siswa berkebutuhan khusus maupun siswa yang tidak berkebutuhan 

khusus. 

Kata kunci: Karakter Percaya Diri, Siswa Berkebutuhan Khusus, Analisi Isi, 

Film Taaere Zameen Par. 

Surakarta, 26 Februari 2015 
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PENDAHULUAN 

Menurut Adisusilo (2012:76), pendidikan memiliki peran penting dalam 

membentuk sumber daya manusia yang bermutu. Peran pendidikan tersebut sesuai 

dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 yang 

menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Seiring dengan mulai meningkatnya kualitas 

pedidikan nasional, ikut mempengaruhi masyarakat tetang muatan-muatan atau pesan 

dari sebuah film. Pengaruh film memiliki dua dimensi yaitu positif dan negatif. Film 

dapat mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan di 

dalamnya. Kritik-kritik yang muncul didasarkan bahwa film adalah potret dari 

masyarakat dimana film itu berada. Namun sebuah film terkadang menimbulkan pro 

dan kontra. Pro dan kontra pesan film menyangkut berbagai hal atara lain: pesan moral, 

pesan mistik, kekerasan dan lain-lain. 

Dari berbagai film yang diliris menarik bagi penulis untuk diteliti adalah film 

Taaere Zameen Par, film tersebut menarik perhatian penulis, antara lain karena film 

tersebut mengandung pesan moral yang berkenaan dengan upaya membangun kembali 

karakter percaya diri siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini dimaksutkan agar pesan 

positif dari film dapat dideskripsikan lebih lengkap agar masyarakat menangkap pesan 

positif dari film tersebut. Film ini bercerita mengenai seorang anak yang bernama 

Ishaan Awasti. Ishaan adalah seorang anak disleksia, disleksia adalah gangguan belajar, 

dimana anak tidak mampu membedakan huruf-huruf, angka dan tidak mampu 

memperkirakan jarak. Hal ini mengakibatkan seorang anak tidak mampu membaca dan 

menuliss kerena kebingungan saat melihat huruf. Hal ini mengakibatkan Ishaan 

diangap sebagai anak yang bodoh oleh guru-gurunya di sekolah. Hingga akhirnya 

Ishaan pindah di sekolah asrama,  semenjak itu Ishaan berubah menjadi anak yang 

pemurung dan Ishaan kehilanggan kepercayaan dirinya. Semuanya berubah hingga ada 

seorang guru baru mengajar. Sang guru mencari tahu keadaan yang sedang dialami 

oleh Ishaan, dan perlahan guru baru tersebut mampu membangun kembali kepercaya 

diri Ishaan. Dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk 
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mengadakan penelitian mengkaji megenai analisi isi pada film Taaere Zameen Par 

dengan judul upaya membangun karakter percaya diri pada siswa berkebutuhan 

khusus. 

 

Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya membanggun karakter percaya diri siswa berkebutuhan khusus 

pada film taaere zameen par? 

2. Apa sajakah hambatan dalam upaya membangun karakter percaya diri siswa 

berkebutuhan khusus pada film taaere zameen par? 

3. Bagaiman upaya mengatasi hambatan dalam  membangun karakter percaya diri 

siswa berkebutuhan khusus pada taaere zameen par? 

Tujuan 

1. Untuk mendeskripsikan upaya membangun karakter percaya diri siswa 

berkebutuhan khusus pada film taaere zameen par. 

2. Untuk mendeskripsikan hambatan dalam upaya membangun karakter percaya 

diri siswa berkebutuhan khusus pada film taaere zameen par. 

3. Untuk mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan dalam membangun karakter 

percaya diri siswa berkebutuhan khusus pada taaere zameen par. 

 

METIDO PENELITIAN  

Menurut Eriyanto (2013:10), “analisis isi adalah metode ilmiah untuk 

mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan 

dokumen (teks)”. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Hal ini 

didasarkan pada analisis data dengan menarik kesimpulan dari penggambaran 

suatu tanda antara lain pesan mengenai upaya membangun karakter percaya diri 
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siswa berkebutuhan khusus, baik berupa dialog, adegan dan tanda-tanda yang 

terdapat pada film Taaere Zameen Par. 

Menurut Arikunto (2010:172), “subjek merupakan sumber data dari mana 

suatu data penelitian diperoleh”. Menurut Bungin (2011:78) objek penelitian yaitu 

sasaran penelitian yang secara konkret tergambarkan dalam rumusan masalah. 

Berdasarkan pengertian di atas yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

film Taaere Zameen Par. Objeknya dalam penelitian ini adalah upaya 

membangun karakter percaya diri pada siswa berkebutuhan khusus. 

Menurut Arikunto (1998:114), sumber data dalam penelitian adalah “subjek 

dari mana data dapat diperoleh”. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini 

menggunakan sumer data yang terdapat dalam film Taaere Zameen Par yang 

berupa adegan maupun dialog yang menunjuan adanya upaya membanggun 

karakter percaya diri siswa berkebutuhan khusus. 

Menurut Sugiyono (2010:308), teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

menyimak dan mendengarkan film taaere zameen par. Sedangkan instrumen 

pengumpulan data yaitu peneliti sendiri. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

deskriptif pada film taaere zameen par. Analisis ini bertujuan menggambarkan 

secara detail suatu pesan tertentu. Analisis ini semata untuk deskripsi. 

Menggambarkan upaya membangun karakter percaya diri siswa berkebutuhan 

khusus. Data penelitian diambil dari film taaere zameen par yang menunjukkan 

upaya membangun karakter percaya diri siswa berkebutuhan khusus. Data 

tersebut mencakup segala menunjukkan upaya membangun karakter percaya diri 

siswa berkebutuhan khusus yang terkandung pada film taaere zameen par, seperti 

dialog dan adegan antar tokoh atau pemain. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Film Taare Zameen Par mendeskripsikan upaya pak Nikumbh untuk 

membangun kembali karakter percaya diri Ishaan yang merupakan anak dengan 

penyakit disleksia (tidak bisa membedakan huruf, angka dan tidak mampu 

memperkirakan jarak), yang tergolong kedalam anak berkebuthan khusus. Upaya 

yang dilakukan oleh pak Nikumbh untuk membantu Ishaan membaca dan menulis 

dengan memberikan pelatihan-pelatihan seperti, Ishaan diajarkan menulis huruf di 

atas pasir, menulis huruf di atas kulit (sebagai indra peraba), bermain warna 

dengan contoh bentuk huruf, membentuk beberapa karakter dengan playdoo, 

menggambar angka besar di papan kotak-kotak, meronce, memberikan rekaman 

suara yang sesuai dengan tulisan yang di berikan kepada Ishaan, agar ia dapat 

belajar membaca dengan mengikuti nada suara dan melihat tulisan, Ishaan 

diminta menaiki dan menuruni tangga sesuai dengan angka yang ada di tangga 

dan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pak Nikumbh (pak Nikumbh 

mengajarkan penjumlahan dan pengurangan). Semua pelatihan yang diberikan 

Ishaan memberikan hasil dengan Ishaan mulai bisa membaca dan menulis. Dan 

hal tersebut mampu mambangun kembali karakter percaya diri pada Ishaan. 

Upaya membangun karakter percaya diri siswa berkebutuhan khusus pada 

film Taaere Zameen Par mendiskripsikan beberapa indikator meliputi: mampu 

membuat keputusan dengan cepat, berani menjawab pertanyaan, berani berprestai, 

tidak putus asa, tidak canggung dalam bertindak. Berdasarkan uraian di atas dapat 

dijelaskan adegan yang menunjukan indikator percaya diri sebagai berikut: 

1. Adegan yang menunjukan indikator mampu membuat keputusan dengan cepat 

digambarkan saat Ishaan dengan cepat menjawab pertanyaan dari pak 

Nikumbh. 

2. Adegan yang menunjukan indikator berani menjawab pertanyaan 

digamabarkan saat Ishaan menjawab pertanyaan pak Nikumbh di depan kelas. 

3. Adegan yang menunjukan indikator berprestasi di depan kelas digambarkan 

saat Ishaan membuat pesawat dari bahan bekas dan mendapt pujian dari pak 

Nikumbh dan teman-temannya. 
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4. Adegan yang menunjukan indikator tidak putus asa digambarkan saat Ishaan 

tidak menyerah saat belajar membaca dan menulis. 

5. Adegan yang menujukan indikator tidak cangung dalam bertindak 

digamabarkan saat Ishaan datang ke acara pekan seni di sekolah dan menjadi 

pemenangnya.  

Hambatan upaya membangun karakter percaya diri siswa berkebutuhan 

khusus pada film Taaere Zameen Par antara lain sebagai berikut: 

1. Hambatan dari pihak keluarga yaitu, anggapan orang tua Ishaan bahwa ia 

merupakan anak yang nakal dan tidak bisa diatur. Anggapan tersebut karena ketidak 

orang tua mengenai apa yang terjadi pada Ishaan yang merupakan anak dengan 

penyakit disleksia, yang tergolong kedalam anak berkebutuhan khusus dan 

memerlukan pendidikan khusus. Anggapan orang tua Ishaan tersebut yang 

mengakibatkan ia semakin kehilangan karakter percaya dirinya. 

2. Hambatan dari sekolah yaitu, lingkungan pendidikan di mana Ishaan sekolah 

menggap Ishaan sebagai anak yang nakal, tidak bisa diatur dan anak yang bodoh, 

karena pihak sekolah tidak mengetahui dan tidak mencari tahu apa yang sedang 

dialami oleh peserta didiknya/Ishaan. 

Upaya mengatasi hamabatan dalam upaya membangun karakter percaya diri 

siswa berkebutuhan khusus pada film Taaere Zameen Par, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Pak Nikumbh menemui orang tua Ishaan dan memberitahu bahwa Ishaan 

merupakan anak dengan penyakit disleksia, anak pengidap penyakit tersebut tidak 

bisa membedakan angga dan huruf, ini yang menyebabkan Ishaan tidak bisa 

membaca maupun menulis dengan benar. 

2. Pak Nikumbh menemui kepala sekolah dan menceritakan kondisi Ishaan. Pak 

Nikumbh meminta kepala sekolah untuk tidak mengirim Ishaan ke sekoalah luar 

biasa dan pak Nikumbh meminta izin kepala sekolah untuk mengajari Ishaan dua 

atau tiga jam dalam seminggu di luar jam sekolah.  
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Tabel 1. Hasil analisis upaya membangun karakter percaya diri siswa 

berkebutuhan khusus pada film Taare Zameen Par 

No Indikato Adegan/Visual Dialog/Verbal  Waktu Keterangan  

1 Mampu 

membuat 

keputusan 

dengan 

cepat 

Saat Ishaan 

menjawab 

pertanyaan yang 

di berian olleh pak 

Nikumbh dengan 

cepat. 

Pak Nikumbh: 

siapa yang 

menerangi 

dunia dengan 

lampunya 

Ishaan: 

Thomas Alva 

Edison 

01:49:06-

01:52:10 

Adegan dan 

dialog pada 

01:49:06-

01:52:10 

telah 

menunjukan 

indikator 

mampu 

membuat 

keputusan 

dengan cepat. 

2  Berani 

berpendap

at, 

bertanya 

atau 

menjawab 

pertanyaan 

Saat Ishaan 

menjawab 

pertanyaan yang 

di berian olleh pak 

Nikumbh. 

Pak Nikumbh: 

siapa yang 

menerangi 

dunia dengan 

lampunya: 

Ishaan: 

Thomas Alva 

Edison 

01:49:06-

01:52:10 

Adegan dan 

dialog pada 

01:49:06-

01:52:10 

telah 

menunjukan 

indikator 

mampu 

menjawab 

pertanyaan. 

3 Berani 

berprestasi 

di depan 

kelas 

-Saat Ishaaan 

membuat pesawat 

dari barang-

barang bekas dan 

membuat kagun 

-Pak Nikumbh: 

Lihat 

itu!Bergerak! 

Murid 1: Waow 

(Semua murid 

-01:56:28-

01:58:03 

 

 

Adegan dan 

dialog pada 

01:56:28-

01:58:03 dan 

02:25:47-
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pak Nikumbh 

serta teman-teman 

Ishaan. 

-saat Ishaan 

menjadi 

pemenang lomba 

pekan seni di 

sekolah. 

berteriak dan 

bertepuk 

tangan) 

Murid 2: Apa 

itu pesawat? 

Bisa terbang 

tidak? 

Murid 3: Siapa 

yang buat ini? 

-Kepala 

sekolah: 

seorang murid 

yang melebihi 

gurunya. Iya 

anak-anak pak 

Nikumbh 

kalian telah 

dikalahkan dan 

dia adalah 

anak kecil 

berumur 9 

tahun Ishaan 

Nandkishore 

Awasthi dari 

kelas 3 D 

-02:25:47-

02:29:54 

02:29:54 

telah 

menunjukan 

indikator 

berprestasi 

didepan 

kelas. 

4 Tidak 

mudah 

putus asa 

-Adegan Ishaan 

tidak putus asa 

untuk belajar 

membaca dan 

menulis. 

-Pak Nikum 

mengajari 

Ishaan belajar 

membaja dan 

menulis. 

-02:02:51-

02:06:27 

 

 

Adegan dan 

dialog pada 

02:02:51-

02:06:27 dan 

02:10:35-

02:11:05). 
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-adegan saat 

Ishaan membaca 

pengumuman 

lomba pekan seni. 

 

- Meski terbata-

bata Ishaan 

tidak putus asa 

membaca 

penggumuman 

lomba lukis di 

sekolahnya. 

 

 

 

 

-02:10:35-

02:11:05). 

 

telah 

menunjukan 

indikator 

tidak mudah 

putus asa 

5 Tidak 

canggung 

dalam 

bertindak 

Adegaan saat 

Ishaan mengikuti 

lomba pekan seni 

Saat Ishaan 

datang ke 

acara lomba 

pekan seni 

yang diadaka 

di sekolah dan 

Ishaan menjadi 

juaranya. 

02:11:23-

02:18:47 

Adegan dan 

dialog pada 

02:11:23-

02:18:47 

telah 

menunjukan 

indikator 

tidak 

canggung 

dalam 

bertindak 

 

KESIMPULAN 

Analisis penelitian ini berfokus pada upaya membangun karakter percaya 

diri siswa berkebutuhan khusus pada film Taaere Zameen Par. Film Taaere 

Zameen Par dapat dijadikan sebagai media pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan sebagai upaya untuk meningkatkan karakter percaya diri 

siswa berkebutuhan khusus maupun siswa yang tidak berkebutuhan khusus.  
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Upaya membangun karakter percaya diri siswa berkebutuhan khusus dapat 

dilihat dari adegan, dialog dan monolog yang terdapat pada film Taaere Zameen 

Par. Upaya yang dilakukan pak Nikumbh (pendidik) mambantu Ishaan yang 

merupakan anak berkebutuhan khusus (disleksia) untuk belajar membaca, menulis 

dan membangun kembali kepercayaan dirinya. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di muka, dapat 

dirumuskan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Terhadap Keluarga 

a. Keluarga memberikan peran penting dalam membangun karakter percaya diri 

pada diri seseorang atau siswa khususnya yang berkebutuhan khusus maupun 

siswa yang tidak berkebutuhan khusus. 

b. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi pendidikan karakter memberikan 

andil yang besar bagi pembentukan karakter percaya diri pada seseorang atau 

siswa. 

2. Terhadap Sekolah 

a. Diharapkan sekolah mampu membangun karakter percaya diri pada generasi 

muda, agar menjadi manusia yang berani, berprestasi, berani berpendapat dan 

tidak putus asa serta menjadi generasi muda penerus bangsa yang berpendidikan. 

b. Diharapkan guru menggunakan film sebagai teladan dan sebagai media 

pemebelajaran. 

 

3. Terhadap Penelitian Berikutnya 
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a. Bagi peneliti sebagai wawasan dan pengetahuan untuk mengadakan penelitian 

selanjutnya. 

b. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat membantu serta memberikan 

sumbangan pemikiran bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. 
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