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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

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. Menurut Notoatmodjo (2003:16) dalam Abdullahqiso (2008), menjelaskan bahwa 

pendidikan secara umum adalah  segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi 

orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang 

diharapkan oleh pelaku pendidikan.  

Dalam suatu pendidikan mata pelajaran memiliki tujuan, begitu juga mata pelajaran 

PPKn memiliki tujuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan mentri pendidikan 

nasional no.22 dan no.23 tahun 2006 adalah menciptakan manusia yang mampu: 

1. Berfikir secara kritis, rasioanal, dan kreatif dalam menanggapi isu kewaranegaraa. 

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

kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi. 

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarka karakter-

karakter masyarakat indonesia agar dapat  bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 
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4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau 

tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

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 merupakan gambaran sikap yang disebut dengan 

movie (semula plesetan untuk berpindah gambar).Menurut Effendy (1986:134) yang 

dikutip oleh Nugroho, fllm adalah media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat 

tertentu. Pesan film pada komunikasi masa dapat berbentuk apa saja tergantung dari misi 

film tersebut. Umumnya sebuah film dapat mencakup berbagai pesan, baik itu pesan 

pendidikan, hiburan dan informasi.Pesan dalam film adalah menggunakan mekanisme 

lambang-lambang yang ada pada pikiran manusia berupa isi pesan, suara, perkataan, 

percakapan dan sebagainya. 

Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula film yang ada. Selain 

film Indonesia masyarakat juga menerima baik film-film dari negara lain, baik dalam 

pandangan positif maupun pandangan yang negatif, terdapat beberapa film yang 

mengandung pesan-pesan positif maupun negatif.Film dapat mempengaruhi dan 

membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan didalamnya.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 kontrapesan film menyangkut 

berbagai hal atara lain: pesan moral, pesan mistik, kekerasan dan lain-lain. 
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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 menulis 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 kehilangan 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 kembalikepercaya diri Ishaan. Dari latar belakang masalah di atas maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengkaji megenai analisis isi pada film 

Taaere Zameen Pardengan judul upaya membangun karakter percaya diri pada siswa 

berkebutuhan khusus. 

  

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam penulisan 

karya ilmiah. Adanya perumusan masalah diharapkan proses pemecahan permasalahan 
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dapat terinci secara jelas, lebih terarah, dan terfokus. Berdasarkan latarbelakang masalah di 

atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya membangun 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 upaya membangun karakter percaya diri 

siswa berkebutuhan khusus pada Taaere Zameen Par? 

 

C. Tujuan Penelitian 

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. 

 

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 teoritik maupuk praktisnya, manfaat tersebut 

secara terperinci adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu komunikasi, terutama dalam kajian media pembelajaran yang 

mencoba mengkaji cerita pada film Taaere Zameen Pardalam upaya membangun 

karakter percaya diri pada siswa berkebutuhan khusus. 

b. Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu pedoman untuk penelitian 

berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai upaya membangun karakter 

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

b. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi guru sebagai media pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

 

E. Daftar Istilah 

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi, peneliti perlu 

mencantumkan daftar istilah. Adapun daftar istilah pada skripsi ini antara lain: 

1. Membangun. Menurut Subarna dan Sunarti (2012:42), membangun dapat diartikan 

sebagai membina, memperbaiki, atau mendirikan. 

2. Karakter. Menurut Hidayatullah (2010:16), karakter dapat diartikan sebagai kualitas, 

kekuatan mental atau budi pekerti yang merupakan kepribadian khusus sebagai 

pendorong serta pembeda antar individu yang satu dengan yang lain.Menurut Zuchdi 

(2008:39), watak (karakter) sebagai seperangkat sifat-sifat yang selalu dikagumi sebagai 
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tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan kematangan moral seseorang. Berdasarkan hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan kekuatan mental dan tata cara 

mengaplikasikan nilai dalam tindakan yang baik. 

3. Percaya diri. Menurut Hambly (1992:3), menyebutkan bahwa percaya diri adalah 

keyakinan diri kita untuk mampu menangani segala sesuatu dengan tenang dan erat 

kaitannya dengan hubungan kita dengan orang lain. Menurut Risman (2003:115), 

percaya diri adalah menyakinkan pada kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam 

melakukan tugas dan memiliki pendekatan yang efektif. Hal ini termasuk kepercayaaan 

atas kemampuan menghadapi lingkungan dan kepercayaan atas kemampuan atau 

pendapatnya. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa percaya diri adalah sikap 

yakin akan diri sendiri. 

4. Siswa. Menurut Mudjiono dan Dimyati (2006:22), siswa adalah subjek yang terlibat 

dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Jumali (2008:37), siswa atau peserta didik 

adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik maupun dari segi mental 

psikologis. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa siswa adalah seorang individu 

yang sedang mencari pengetahuan dan juga pengalaman dari proses pembelajaran di 

kelas. 

5. Berkebutuhan khusus. Menurut Santoso (2012:3), berkebutuhan khusus adalah mereka 

yang memiliki kebutuhan khusus secara permanen atau sementara sehingga 

membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan. Menurut Hallana dan Kauffman (1986) 

yang dikutip oleh Hadis (2006:5), berkebutuhan khusus didefinisikan mereka yang 

memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi 
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kemanusiaan mereka secara sempurna. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa 

berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus  dalam kaitannya 

dengan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


