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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Film bukan lagi menjadi fenomena baru di ranah media massa. Dengan 

tampilannya yang audio visual, film sangat digemari oleh masyarakat. Film 

mampu merekonstruksi wacana sosial secara lebih nyata dan mudah dimengerti 

khlayaknya.  

 

Berdasarkan kelebihannya itulah, film dapat dijadikan sebagai media kritik sosial 

yang efektif. Salah satu kritik sosial yang ditampilkan film adalah tentang masalah 

kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri, menurut Suparlan (dalam Hartomo dan 

Arnicun, 2004: 315) disebut sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah; 

yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan 

orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara 

langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan 

moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong miskin. 

 

Seperti yang kita ketahui, film menggambarkan kemiskinan dengan beragam lattar 

dan alur cerita. Hal ini membuktikan bahwa film dipengaruhi oleh pandangan 
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hidup berbagai pihak yang berada di belakang layar. Menurut beberapa teori film, 

film adalah arsip sosial yang menangkap jiwa zaman (zeitgeist) masyarakatnya 

(Imanjaya, 2006: 29), serta dipengaruhi oleh ideologi pembuatnya. Dengannya, 

film membentuk konstruksi masyarakat akan suatu hal (Sobur, 2006: 127).  

 

Oleh sebab itu, film memiliki ciri khasnya masing-masing dalam 

merepresentasikan wacana kemiskinan. Terlepas dari maksud dan tujuan 

pembuatnya, wacana dalam sebuah film dapat diinterpretasikan dengan berbagai 

makna oleh khalayaknya. Salah satunya melalui pengkajian terstruktur melalui 

penelitian terhadap konteks wacana yang terepresentasi.   

 

Misalnya, penelitian yang dilakukan Khrishna Sen yang terangkum dalam 

bukunya Kuasa Dalam Sinema. Di dalamnya dijelaskan bagaimana film-film 

tahun 70-an merepresentasikan masyarakat kelas bawah sebagai pihak yang minor 

dalam strata sosial ekonomi. Penggambaran demikian merupakan salah satu 

bentuk kritik sosial sineas atas realitas masyarakat di zamannya yang 

memposisikan masyarakat miskin sebagai pihak yang tidak berdaya secara sosial.  

 

Akan tetapi Sen menegaskan bahwa wacana kemiskinan dalam film di masa itu 

tidak sepenuhnya menghadirkan realitas pada zamannya. Hal itu diakibatkan oleh 

ideologi pihak-pihak yang berkuasa atas proses sensor film yang telah diproduksi. 

Sehingga, kritik sosial tidak dapat diwacanakan secara eksplisit dan gamblang 

pada film-film di zaman itu.  

 

Seperti yang kita ketahui, dalam sejarah sinema Indonesia, dekade 1970-an cukup 

akrab dengan eksplorasi kemiskinan via medium film, sebut saja Yatim (1974), 



3 
 

Sebatang Kara (1974), Jangan Biarkan Mereka Lapar (1975), Ratapan Si Miskin 

(1975), dan Nasib Si Miskin (1977). Modus ceritanya adalah melodrama yang 

ditujukan untuk menguras air mata. Protagonisnya adalah anak kecil atau remaja, 

yang diawal film kesulitan karena kemiskinannya, dan makin sulit karena pada 

satu titik mengalami suatu bencana yang membuatnya yatim piatu. Protagonis pun 

merosot status kesulitannya: dari kemiskinan ke kesengsaraan.  

 

Khalayak digiring untuk menganggap kemiskinan sebagai nasib yang berlangsung 

sementara serta harus diterima dengan ikhlas dan tanpa protes. Selama tokoh 

utama berlaku baik dalam tataran sosial dan moral, maka ia akan mendapat 

imbalan yang baik pula. Sedangkan mereka yang keluar dari batas-batas perilaku 

dan moral baik, seperti pengemis dan maling (dalam film Nasib Si Miskin) akan 

berakhir dengan hukuman. 

 

Melalui konflik moral yang protagonis hadapi, mobilitas sosial yang drastis 

menjadi sesuatu yang mungkin, sehingga segala konsepsi tentang perbedaan kelas 

hanya menjadi hambatan sementara yang protagonis dapat atasi. Dalam mitos 

tersebut, tidak ada istilahnya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah 

sengsara. Bagi yang mau berusaha, semuanya akan setara pada akhirnya. 

 

Kemudian di era 80-an, dirilislah film yang bergenre sama namun memiliki sudut 

pandang yang berbeda dalam melihat kemiskinan, yaitu film karya Slamet 

Rahardjo: Langitku Rumahku (1989). Film ini bercerita tentang persahabatan 

Andri dan Gempol. Andri adalah anak orang kaya, sebaliknya Gempol berasal 

dari keluarga pemulung. Meski masih menampilkan sang protagonis dengan 

seorang anak remaja yang memiliki moral yang baik, etos keja yang tinggi, serta 
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tidak mempunya niat jahat untuk memanfaatkan Andri, temannya yang orang 

kaya, namun akhir cerita ternyata tidak membawa si miskin menjadi seorang yang 

sukses. Mobilitas sosial yang sebelumnya selalu dihamparkan dalam film-film 

bertema kemiskinan, tidak ditunjukkan di sini.  

 

Film bertemakan kemiskinan yang tak kalah menariknya adalah Daun di Atas 

Bantal karya Garin Nugroho. Film yang dirilis tahun 1998 ini juga menceritakan 

tentang perjuangan warga miskin dalam mempertahankan hidupnya. Bergelut 

dengan hiruk pikuk kehidupan Kota Yogyakarta, tiga anak jalanan yang 

memerankan tokoh sentral di film ini cukup menampilkan realitas kemiskinan di 

zamannya.  

 

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa setiap zaman memiliki konteks 

yang berbeda dalam penggambaran kemiskinan. Pada tahun-tahun terakhir ini, 

dunia perfilman Indonesia memiliki beberapa film yang bertemakan kemiskinan 

atau mengandung unsur-unsur simbolik kemiskinan/masyarakat kelas bawah, 

diantaranya: Denias, Senandung Di Atas Awan (2006); Laskar Pelangi (2008); 

Kun Fayakuun (2008); Doa Yang Mengancam (2008); Jermal (2009); Sang 

Pemimpi (2009); Emak Ingin Naik Haji (2009); Alangkah Lucunya (Negeri Ini) 

(2010); Tanah Air Beta (2010); dan Di Bawah Langit (2010).  

 

Dari beberapa film yang bertemakan kemiskinan di atas, peneliti tertarik untuk 

memilih film laskar pelangi dan alangkah lucunya (negeri ini) sebagai objek 

kajian. Selain karena keduanya menggambarkan realitas kemiskinan, kedua film 

juga bermuatan kritik terhadap wacana kemiskinan dalam konteks dan setting 

yang berbeda, yakni pedesaan dan perkotaan. 
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Film laskar pelangi sendiri merupakan film yang diadaptasi dari sebuah novel 

dengan judul yang sama karya Andrea Hirata, dimana novel tersebut meraih 

predikat International Best Seller di Turki. Filmnya pun meraih berbagai 

penghargaan, baik di dalam negeri maupun di ranah internasional, salah satunya 

yakni meraih The Golden Butterfly Award untuk kategori film terbaik di 

International Festival of Films for Children and Young Adults di Hamedan, Iran. 

Selain itu, film Laskar Pelangi juga telah ditonton oleh 4,6 juta orang, 

menjadikannya film terbanyak ditonton di Indonesia keempat, setelah Jelangkung 

dengan 5,7 Juta, Pocong 2 dengan 5,1 Juta, dan Ada Apa Dengan Cinta dengan 

4,9 Juta.  

 

Sementara untuk film Alangkah Lucunya (Negeri Ini) peneliti pilih sebab film ini 

mendapatkan perhatian yang besar di berbagai media tanah air ketika film ini 

dirilis pada tahun 2010. Di tahun yang sama film Alangkah Lucunya (Negeri Ini) 

berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus pada Festival Film Indonesia 2010, 

yakni sebagai skenario adaptasi terbaik, tata suara terbaik, dan tata musik terbaik. 

Deddy Mizwar sebagai salah satu sutradara dan aktor yang terkenal di dunia 

perfilman Indonesia menjadi salah satu pertimbangan peneliti dalam memilih film 

Alangkah Lucunya (Negeri Ini) menjadi objek penelitian. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin melihat bagaimana pesan kritik 

sosial mengenai masalah kemiskinan yang terkandung pada kedua film di atas, 

yakni film Laskar Pelangi dan film Alangkah Lucunya (Negeri Ini).   
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B. Rumusan Masalah 

 

 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pesan kritik sosial 

mengenai masalah kemiskinan yang tergambar dalam film Laskar Pelangi dan 

Alangkah Lucunya (Negeri Ini)?  

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pesan kritik sosial 

yang difokuskan pada wacana kemiskinan yang terkandung dalam film Laskar 

Pelangi dan Alangkah Lucunya (Negeri Ini). 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

a. Secara teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah kajian pemikiran bagi 

pengembangan ilmu komunikasi terutama berkaitan dengan pengembangan 

studi analisis hermeneutika. 

b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi atau bahan 

pertimbangan bagi penelitian lanjutan dan sebagai acuan (referensi) bagi 

jurusan Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  


