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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini, manusia harus 

berinteraksi dengan orang lain agar dapat bertahan hidup. Dalam interaksi dengan 

yang lain, manusia memerlukan suatu alat yaitu bahasa yang digunakan untuk 

menjalin komunikasi dengan baik dan benar. Bahasa merupakan alat komunikasi 

untuk menyampaikan pesan atau informasi. Aslinda dan Syafyahya (2007:34) 

menyatakan apabila seseorang ingin mengemukakan sesuatu kepada orang lain, 

maka apa yang ingin dikemukakannya itu adalah makna atau maksud kalimat. 

Namun untuk menyampaikan makna atau maksudnya itu orang tersebut harus 

menuangkannya dalam wujud tindak tutur (Chaer dan Agustina, 2004:50). 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

memunculkan peristiwa tutur dan tindak tutur. Teknologi informasi digunakan 

untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat seseorang kepada orang lain. 

Fungsinya, sebagai peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan 

emosional seseorang. 

Perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. 

Teknologi yang semakin canggih membuat media komunikasi berkembang 

dengan pesatnya, baik itu dalam bentuk media cetak maupun media elektronik. 

Media elektronik itu sendiri ada film, musik dan lain-lain sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Khalayak bisa memilih sesuai 

dengan kebutuhan informasi yang mereka masing-masing butuhkan. Menurut 

Kridalaksana (2001:222) tuturan adalah kalimat atau bagian kalimat yang 

dilisankan. 

Fungsi media massa adalah untuk menyampaikan informasi (to infom), 

mendidik (edukate), dan menghibur (entertaint) (Uchana, 2004:54). Informasi 

sudah menjadi kebutuhan manusia yang ensensial untuk mencapai tujuan. Melalui 

informasi manusia dapat mengetahui peristiwa yang terjadi disekitarnya, 
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memperluas cakrawala pengetahuannya, sekaligus memahami kedudukan serta 

perananya dalam masyarakat (Kusnadi, 2009:78). 

Aziz (2009:5) menjelaskan film adalah karya seni yang lahir dari sesuatu 

karakter orang-orang yang terlihat dalam proses penciptan film. sebagai seni film 

terbukti mempunyai kemampuan kreatif, film mempunyai kesanggupan untuk 

menciptakan sesuatu realitas rekaan sebagai bandingan terhadap realitas. 

Sekarang ini film islam tidak jauh beda dengan film-film umum yang lainya. 

Selain alur cerita yang bagus juga didalamnya terdapat pesan dakwah dengan 

teknik komunikasi yng baik dapat di penonton menyukai alur cerita tersebut 

(Ardianto, 2004:9). 

Industri film adalah industri yang tidak ada habisnya. Sebagai media massa, 

film digunakan sebagai media yang merefleksikan realitas atau bahkan 

membentuk realitas. Cerita yang ditayangkan lewat film dapat berbentuk fiksi 

atau non fiksi. Lewat film, informasi dapat dikonsumsi dengan lebih mendalam 

karena film adalah media audio visual. Media ini mempunyai peran sebagai 

sarana penyampaian pesan kepada masyarakat, salah satunya penyampaian pesan 

dakwah. 

Film, dapat memiliki pengaruh positif dan negatif, salah satu pengaruh positif 

yaitu pesan film yang disampaikan menanamkan nilai pendidikan, kebudayaan, 

budi pekerti, dan sebagainya. Di sisi lain film dapat memiliki pengaruh negatif 

terhadap penikmat film tanpa adanya filter yang baik. Seperti yang banyak terjadi 

belakangan ini terjadi kemrosotan moral pada masyarakat dikarenakan banyak 

beredar film yang tidak mempunyai manfaat. Ada beberapa film yang lebih 

banyak menampilkan sisi pornografi dan kekerasan untuk menarik simpati 

penonton dari pada makna isi cerita yang ingin disampaikan. Hal ini banyak 

menimbulkan kesalahpahaman menangkap makna yang terealisasikan dalam film 

tersebut. Kesalahpahaman itu terbukti pada beberapa kasus seperti pelecehan 

seksual dan kekerasan. 

Peristiwa tutur dapat dilihat dalam fenomena aktual seperti yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat sehari-sehari dalam film “Sang pencerah” karya 

Akmal Nasery Basral. Dalam film ini terdapat juga latar waktu, tempat, dan 
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situasi. Film ini dapat menimbulkan peristiwa tutur dan tindak tuturnya yang 

seakan-akan nyata dari berbagai tindakan melalui dialog (proses komunikasinya). 

Hal ini menunjukkan adanya wujud konkret suatu peristiwa tutur yang 

didalamnya terdapat suatu pesan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu tindak 

tutur pada film terdapat hubungan antara tindak tutur dan peristiwa tutur dalam 

lingkup imajinasi film. 

Melihat berbagai permasalahan karakter di negara ini, upaya perbaikan 

karakter perlu dilakukan untuk bisa keluar dari krisis kemanusiaan ini. Salah 

satunya melalui media komunikasi yaitu film religi. Maraknya film-film dengan 

tema religi baik film layar lebar maupun film televisi merupakan fenomena yang 

telah lama hadir di dunia sinematografi Indonesia, salah satunya film 

Sang Pencerah. Film Sang pencerah merupakan salah satu film diantara film 

religi lain yang banyak menyampaikan pesan moral Islami. 

Dalam penyampaian pesan, Islam mengenalkan suatu pendekatan, yaitu 

pendekatan Islamiyah. Pendekatan seperti ini erat kaitannya dengan nilai karakter 

yang terkandung di dalamnya, seperti film Sang Pencerah yang menceritakan 

dakwah Kyai Haji Ahmad Dahlan. Sang pencerah merupakan sebuah film yang 

tidak hanya sekadar film religi saja, karena fil ini berbeda dengan film religi lain. 

Film Sang Pencerah bisa dikatakan film yang pertama kali menceritakan biografi 

tokoh besar pendiri Organisasi Muhammadiyah, yaitu KH. Ahmad dahlan. 

Banyak hal yang bisa penonton temukan dalam film tersebut. Antara lain nilai-

nilai ajaran agama, khususnya Islam, unsur sejarah, hubungan sosial, budaya, dan 

pendidikan.  

Nilai-nilai karakter perjuangan juga berpengaruh dalam pembelajaran 

terutama terhadap pembentukan karakter siswa serta penerapannya diharapkan 

mampu membuat pribadi anak menjadi lebih baik. Dilihat dari segi nilai karakter 

perjuangan film Sang Pencerah diketahui banyak memberikan inspirasi bagi 

pembaca. Hal itu menandakan ada nilai-nilai positif yang dapat diambil dan 

direalisasikan oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari mereka, khususnya 

dalam hal membentuk karakter seseorang.  
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Melalui film tersebut mampu menghantarkan nilai karakter kepada para 

pembaca, yang mana seperti yang telah diketahui bahwa pada saat ini negara kita 

sedang mengalami kekrisisan moral. Oleh sebab itu, melalui film dianggap 

mampu menumbuhkan nilai karakter perjuangan kepada para pembaca. Nilai 

karakter perjuangan dapat dikatakan sebagai sebuah sistem yang menanamkan 

nilai-nilai kepribadian seseorang kepada peserta didik (Koesoema, 2007:80).  

Nilai karakter perjuangan pada film Sang Pencerah mengandung 

komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad serta adanya kemauan dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, 

diri sendiri, sesama manusia, lingkungan maupun bangsa.  

Implementasi nilai karakter sebagai bahan pembelajaran di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo, sesuai dengan peraturan pemerintah yang 

dituangkan dalam kurikulum 2013 revisi 2017. Dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dalam pasal 3 

ditegaskan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Tujuan pendidikan nasional adalah  berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokartis serta bertanggung jawab”. Tumbuh dan berkembangnya 

karakter yang baik bagi peserta didik, mendorong peserta didik tumbuh dengan 

kapasitas komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik serta 

memiliki tujuan hidup.  

Di dalam film ini banyak terdapat dialog yang mengandung pesan-pesan 

nilai karakter. Berangkat dari latar belakang tersebut, kiranya perlu dilakukan 

penelitian lebih mendalam pada aspek cerita film ini, guna memahami nilai 

karakter perjuangan berdakwah yang kemudian dijadikan isu untuk ditonjolkan 

kepada masyarakat. Pentingnya nilai pendidikan karakter dalam film Sang 

Pencerah sebagai proses internalisasi budaya ke dalam diri individu dan 

masyarakat menjadi beradab/berkarakter. 
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B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian bertujuan agar tetap pada fokus 

permasalahan, sehingga topik yang diteliti tidak melebar atau objek penelitian 

tidak terlalu luas. Penelitian ini difokuskan pada penerapan hasil penelitian. Objek 

penelitian ini dibatasi pada nilai karakter perjuangan dakwah dan 

implementasinya sebagai bahan pembelajaran di SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo. 

 

C. Fokus Kajian 

Fokus Penelitian ini, bagaimana nilai karakter perjuangan dakwah dan 

implementasinya sebagai bahan pembelajaran di SMK Muhammadiyah 

Sukoharjo. Fokus tersebut dirinci menjadi tiga sub fokus. 

1. Bagaimanakah nilai karakter perjuangan dakwah pada film Sang Pencerah 

Karya Akmal Nasery Basral? 

2. Bagaimanakah implementasi hasil penelitian sebagai bahan pembelajaran di 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini memiliki tiga tujuan. 

1. Mendeskripsikan nilai karakter perjuangan dakwah pada film Sang Pencerah 

Karya Akmal Nasery Basral. 

2. Mendeskripsikan implementasi hasil penelitian sebagai bahan pembelajaran di 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat teoretis dan praktis dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Memberikan pengetahuan tentang nilai karakter perjuangan dakwah dan 

implementasinya sebagai bahan pembelajaran di SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian dan menambah 

wawasan pembaca mengenai nilai karakter perjuangan dakwah yang terdapat 

dalam film Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral  

 

F. Penjelasan Istilah 

Penjelasan istilah adalah penjelasan dari istilah dari istilah yang diambil 

untuk mengindari kegandaan penafsiran. 

1. Film 

Aziz (2009:5) menjelaskan film adalah karya seni yang lahir dari sesuatu 

karakter orang-orang yang terlihat dalam proses penciptan film.  

2. Nilai Karakter 

 Amirulloh (2015:12) menyatakan bahwa nilai karakter adalah nilai-nilai 

hidup yang merupakan realitas yang ada di dalam masyarakat. 

3. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran bahasa Indonesia adalah suatu proses perjalanan panjang yang 

dilalui oleh setiap siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia atau bahasa 

kedua setelah bahasa Ibu (Ghazali, 2010:43). 

 

 

 

 

 

 

 

 


