
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

 

 

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai rujukan 

dalam melakukan penelitian mengenai kritik sosial yang difokuskan pada wacana 

kemiskinan dalam film Indonesia dengan metode penelitan hermeneutika. 

 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Peneliti Judul Kesimpulan 

1. Jaya, Tri Purna. 

Jurusan Ilmu 

Komunikasi. 

Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu 

Politik, 

Universitas 

Lampung, 2008. 

Representasi Gender 

dalam Cerpen 

(Analisis 

Hermeneutik Cerpen 

Samurai Karya 

Kuntowijoyo yang 

Terbit pada Tahun 

1970-an) 

Hermeneutik adalah sebuah 

kajian interpretasi terhadap 

sebuah teks. Dalam metode 

hermeneutik, “teks” bukan 

hanya berarti “tulisan” saja, 

tetapi juga “teks” bisa 

dikatakan sebagai “segala 

objek” yang bisa diuji dan 

diinterpretasikan. Objek di sini 

bisa berupa apapun seperti 

media elektronik, media cetak, 

foto, atau karya-karya seni. 

2. Lubis, Rita 

Arnita. Fakultas 

Sastra, 

Universitas 

Sumatera Utara, 

2010. 

Gambaran 

Kemiskinan dalam 

Novel Laskar 

Pelangi Karya 

Andrea Hirata 

Kemiskinan dalam novel tersebut 

dilihat dari beberapa segi 

kehidupan, yaitu pendidikan, 

status sosial, kesenjangan sosial, 

dan juga lingkungan. Sedangkan 

faktor-faktor penyebab 

kemiskinannya teridentifikasi 

melalui faktor tingkat pendidikan, 
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mata pencarian, keterpencilan 

sosial, dan pengelolaan alam. 

3. Safitri, Devi. 

Fakultas 

Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta, 2010. 

Masalah-masalah 

Sosial dalam Novel 

Ketika Cinta Bertasbih 

Karya Habibburahman 

El Shirazy 

Kemiskinan yang tergambar 

dalam novel tersebut meliputi 

kemiskinan temporer (kekurangan 

materi dan kemiskinan ke tahap 

sejahtera yang dialami tokoh 

Azzam dan keluarganya) dan 

kemiskinan struktural (perbedaan 

kelas atas dan kelas bawah yang 

terlihat pada tokoh Azzam sebagai 

pemuda miskin dengan tokoh 

Furqan yang berasal dari keluarga 

kaya raya) 

4. Sustri. Jurusan 

Pendidikan 

Bahasa, Sastra 

Indonesia dan 

Daerah. Fakultas 

Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta, 2009. 

Dimensi Sosial dalam 

Novel Laskar Pelangi 

Karya Andrea Hirata 

Hasil penelitian ini menyebutkan 

bahwa kesenjangan perekonomian 

yang difokuskan pada masalah 

kemiskinan dalam novel laskar 

pelangi mencakup dua hal yaitu 

(a) kemiskinan temporal 

(temporary poverty) yang terdiri 

dari kekurangan materi dan 

kemiskinan ke tahap sejahtera, 

kemiskinan yang berdampak pada 

semua aspek kehidupan, salah 

satunya adalah pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari sebagai 

kebutuhan pokok; (b) kemiskinan 

struktural (structural poverty) 

yang terdiri dari kebutuhan sosial, 

kurangnya penghasilan dan 

kekayaan yang memadai berupa 

keterkucilan sosial, 

ketergantungan, dan 

ketidakmampuan berpartisipasi 

dalam masyarakat, pendidikan, 

dan informasi. 

5. Suharyanto, 

Mohammad Hendy. 

Jurusan Ilmu 

Komunikasi, 

Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas 

Lampung, 2006. 

Film dan Anak Jalanan Kemiskinan dalam penelitian ini 

direpresentasikan pada tanda-

tanda yang melekat pada anak 

jalanan dalam film Daun di Atas 

Bantal karya Garin Nugroho. 

Anak jalanan sangat dekat dengan 

kehidupan yang keras, suram, dan 

cenderung melakukan perbuatan-

perbuatan yang negatif. Perilaku 

mereka yang seperti itu tidak 

terlepas dari pengaruh lingkungan 

dimana mereka berada, yang tak 

dipungkiri bahwa lingkungan 

tempat anak-anak jalanan tinggal 
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adalah lingkungan yang sarat 

dengan kemiskinan. 

 

 

 

B. Tinjauan tentang Kritik Sosial
1
 

 

 

 

1. Kritik Sosial  

 

 

Semua kemajuan lahir dari kritik, karena tanpa kritik, bangsa manusia tidak akan 

mungkin bisa mencapai hasil yang kini dicapainya itu. Banyak orang berbicara 

mengenai kritik, baik dalam arti positif maupun negatif. Kritik adalah sesuatu 

yang tabu dalam kebudayaan tradisionil. Kritik adalah zat hidup kebudayaan 

modern. Kritik adalah sesuatu bentuk kebebasan yang mesti “disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi” pada masa kebudayaan transisi ini. Sementara itu, Muladi 

menilai, “Dinegara berkembang, kritik sering dilihat sebagai sesuatu yang tidak 

loyal (disloyality). Padahal, masyarakat yang maju, kritik justru merupakan 

sesuatu yang penting, sebagai masukan agar sistem politik menjadi lebih baik”. 

(Sobur, 2001:194). 

 

Orang memuji kritik sebagai nilai dasar bangsa manusia, sebagai dasar untuk 

pandangan yang penuh harapan bagi masa depan. Namun orang juga menentang 

kritik sebagai perusakan yang tidak sopan, sebagai penyergapan terhadap nilai-

nilai suci. Apakah termasuk memuji atau menetang, kebanyakan orang tidak 

menyadari tentang hakikat kritik, sifat kritik dan persyaratan-persyaratan kritik.  

 

                                                           
1
http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=139025. jbptunikompp-gdl-agilnopian-26333-5-

unikom_a-i.pdf (akses 24 Februari 2013) 
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Juga mengenai pentingnya kritik dalam tata kehidupan bangsa manusia, dan 

dalam susunan hidup-hidup permasyarakatan kita dewasa ini, masih kurang 

diinsafi. Juga masih kurang begitu peduli pada apa dan sejauh manakah sesuatu 

yang dilontarkan sebagai kritik itu berhak untuk dinamakan kritik 

 

 

2. Pengertian Kritik Sosial 

 

 

Dalam kamus besar Indonesia edisi kedua, kritik diartikan sebagai kecaman atau 

tanggapan, kadang-kadang disertai uraian pertimbangan baik buruk terhadap suatu 

karya pendapat dan sebagainya, menurut Kwant bentuk kritik dapat dibedakan 

dalam dua macam yaitu: kritik positif dan kritik negatif. Kritik negatif artinya 

sikap kritis yang kesimpulannya tidak menyetujui, biasanya kritik negatif lebih 

banyak dibanding kritik positif, sementara kritik positif artinya suatupenilaian 

terhadap suatu yang mempunyai kesimpulan menyetujui. 

 

Kritik berasal dari bahasa yunani yaitu krinein yang berarti memisahkan, 

memerinci. Dalam kenyataan tersebut, manusia membuat pemisahan dan 

perincian antara nilai dan bukan nilai, arti dan bukan arti, baik dan jelek. Jadi 

kritik suatu penilaian terhadap kenyataan dalam sorotan norma. Dalam buku 

berjudul Mens en Kritiek. R.C. Kwant (1975:12) menuliskan bahwa kritik 

menentukan nilai suatu kenyataan yang dihadapinya. Dalam melontarkan kritik, 

tidak cukup hanya mengetahui kenyataan yang ada, namun orang yang 

melancarkan kritik harus berusaha menentukan apakah yang dihadapinya itu 

benar-benar seperti yang seharusnya. Oleh karenanya,orang tersebut harus 

mengetahui sebelumnya bagaimana seharusnya (Kwant, 1975:90). 
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Kepekaan sosial atau social sensitivity, merupakan inti suatu kritik sosial. 

Menurut Astrid S. Susanto (1977:5), kritik sosial biasanya dihubungkan dengan 

perlunya situasi ideal dan perilaku ideal (ideal conduct). Suatu kritikan selalu 

menginginkan perubahan, hingga kritik selalu berorientasi ke masa depan. Oleh 

karena itu suatu kritik perlu dilandasi data dan pengetahuan yang tepat, yaitu agar 

prediksi tentang masalah dalam bermasyarakat jadi tepat, setepat mungkin.  

 

Kritik sosial yang murni kurang didasarkan pada peneropongan kepentingan diri 

saja, melainkan justru menitikberatkan dan mengajak khalayak untuk 

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Suatu media kritik sosial 

karenanya didasarkan pada rasa tanggung jawab atau pengontrol bahwa manusia 

sama-sama bertanggung jawab atas perkembangan lingkungan sosialnya. Kritik 

sosial antara lain sebagai control terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau 

merupakan proses bermasyarakat, dalam kontek inilah kritik sosial merupakan 

salah satu faktor penting dalam memelihara sistem sosial.  

 

 

3. Fungsi Kritik Sosial  

 

 

Adanya kritik dalam suatu masyarakat, mencerminkan perubahan yang sedang 

dialami oleh masyarakat itu (Susanto, 1985:106). Jika suatu kritik sosial ingin 

memenuhi fungsinya dengan efektif, harus memenuhi beberapa langkah dan 

syarat. Kritik sosial sebagai pendapat pribadi, tidak terorganisir, akan hilang 

lenyap dalam saingan pendapat.  

 

Ternyata kritik sosial juga perlu melembagakan diri menemukan saluran-saluran 

yang dapat lebih menjelaskan, memfokuskan, memerinci dan merumuskan dalam 
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langkah-langkah operasional mengenai apa yang akan diusulkan untuk diperbaiki. 

Kritik sosial perlu juga melepaskan diri dari ikatan-ikatan komunal maupun 

kepentingan pribadi. 

 

Data dan lingkungan lebih luas diperlukan oleh suatu kritik untuk dapat berperan 

dan berpengaruh. Mengingat bahwa suatu kritik sosial bukan lagi merupakan 

suatu “milik pribadi”. Sekali ia disebarkan di masyarakat, maka mau tidak mau 

efektifitas kritik sosial akan sangat melekat. 

 

 

C. Tinjauan Tentang Film 

 

 

 

1. Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

 

 

Media komunikasi adalah alat-alat perantara dalam proses penyampaian isi 

pernyataan (message) dari komunikator sampai kepada komunikan atau proses 

penyampaian umpan balik (feedback) dari komunikan sampai kepada 

komunikator. Media komunikasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari 

–hari seperti leaflet, selebaran, spanduk, baliho, billboard, poster, buku, surat 

kabar, bulletin, majalah, radio, televisi, dan film.  

 

Film atau cinema pada hakekatnya adalah serangkaian gambar bergerak yang 

berisi pesan-pesan melalui bahasa (visual sekaligus verbal) yang ditujukan kepada 

khalayak luas. Film memproyeksikan rekaman realitas yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat ke atas layar (Sobur, 2006: 127). Film dapat 

dikategorikan sebagai media komunikasi massa, hal ini dikarenakan memenuhi 

karakter yang disebutkan Nurudin (2007: 19-32) sebagai berikut: 
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1. Komunikatornya melembaga 

Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi kumpulan 

orang. Artinya, gabungan antarberbagai macam unsure dan bekerja satu sama 

lain dalam sebuah lembaga. Lembaga yang dimaksud di sini menyerupai 

sebuah sistem, 

2. Komunikan bersifat heterogen, tersebar dan anonim, 

3. Pesannya bersifat umum, 

Artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa 

mengenal usia, jenis kelamin, dan suku bangsa, 

4. Komunikasinya berlangsung satu arah, 

5. Penyampaian isi pernyataannya (pemutaran film) dilakukan pada waktu-waktu 

teratur yang telah ditentukan sebelumnya, 

6. Isi pesan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia (ekonomi, social, 

budaya, politik, dan lain-lain), 

7. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan 

terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. (Cangara, 2006: 122) 

 

Sebagai media komunikasi massa, film tidak hanya berfungsi sebagai sarana 

informasi, tetapi juga menghibur dan mendidik khalayak, serta dapat dijadikan 

sebagai media pertukaran budaya masyarakat. Bahkan saat ini, film juga 

digunakan untuk melawan kekuasaan dan kekuatan represif, memberikan kritik, 

berpolitik dan propaganda.  
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2. Film Sebagai Kritik Sosial 

 

 

Film selain berfungsi sebagai media hiburan, juga dapat dimanfaatkan sebagai 

media kritik. Karena bagaimanapun juga, film tetap memuat ideologi pembuatnya. 

Film sebagai ideologi jelas memiliki konteks yang berbeda daripada film sebagai 

sebuah produk hiburan. Akan tetapi, sangat terbuka kemungkinan bagi film 

sebagai “komoditi hiburan” untuk tetap bersifat “ideologis”, karena pada dasarnya 

sebuah film secara otomatis pasti memuat gagasan pemikiran para pembuatnya 

baik secara implisit maupun eksplisit. 

 

Sebagai kritik sosial, film mengungkapkan sebuah kondisi sosial masyarakat yang 

terkait dengan nilai-nilai yang dianut ataupun nilai-nilai yang menjadi pedoman. 

Film hadir dengan berbagai latar belakang. Ia merupakan sebentuk seni sekaligus 

praktik sosial, yang memuat berbagai unsur, baik sosial, politik, budaya, 

psikologi, serta estetis film, dimana kesemua unsur tersebut berada dalam 

hubungan yang dinamis. Oleh karena itu, jelas bahwa film tidaklah hanya 

menampilkan ulang akan suatu gambaran realitas. Ia tidak hanya 

merepresentasikan, merefleksikan atau sekedar cermin realitas melainkan 

melakukan konstruksi pula terhadap realitas.  

 

Film tidak dapat dipungkiri mampu merekam suatu zaman, kondisi masyarakat 

tertentu ataupun kode-kode budaya saat film tersebut diproduksi sekalipun ia tidak 

pernah diarahkan serta dimaksudkan untuk hal itu. Hal ini senada dengan apa 

yang dituturkan Ron Mottram dalam tulisannya “Cinema and Communication”: 

“Films reflects the cultural codes of society ini which they are produced” 

(http://ekanadashofa.staff.uns.ac.id/2013/02/12/film-kita-wajah-kita/, akses 11 

http://ekanadashofa.staff.uns.ac.id/2013/02/12/film-kita-wajah-kita/
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Juni 2013). Melalui film pun kita mampu membaca tampilan wajah suatu bangsa, 

belajar mengenai banyak hal dalam konteks kehidupan bahkan mampu mencandra 

mentalitas suatu bangsa sebagaimana pernah dilontarkan Sigfried Kracauer: ”The 

films of a nation reflect its mentality in a more direct way than other artistic 

media”.  

 

Sebagai contoh, film Gie (2005) yang menurut Eric Sasono dalam tulisannya yang 

dimuat di harian Kompas, Minggu 17 Juli 2005, berbicara tentang kondisi bangsa 

saat itu. Film seakan mengingatkan bahwa masih banyak agenda bangsa yang 

belum selesai dan masih dibutuhkan kaum intelektual yang setia pada pikiran 

lurus. Dengan tegas film ini memposisikan diri dalam konteks kepolitikan tahun 

1960-an serta refleksinya pada kehidupan Indonesia kontemporer. 

(http://ericsasono.blogspot.com/2005/07/film-sebagai-kritik-sosial.html, akses 11 

Juni 2013)  

 

 

D. Tinjauan Tentang Kemiskinan 

 

 

 

1. Masalah Kemiskinan 

 

 

Kemiskinan dan keterbelakangan merupakan fenomena sosial yang banyak 

ditemui di negara-negara berkembang. Hampir di setiap negara, kemiskinan selalu 

terpusat di tempat-tempat tertentu, yaitu biasanya di pedesaan atau daerah-daerah 

http://ericsasono.blogspot.com/2005/07/film-sebagai-kritik-sosial.html
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yang kekurangan sumber daya. Persoalan kemiskinan juga selalu berkaitan 

dengan masalah lain, misalnya lingkungan.
2
 

 

Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok tertentu. Kaum 

wanita pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan. Dalam rumah tangga 

miskin, mereka sering merupakan pihak yang menanggung beban kerja yang lebih 

berat dari pada kaum pria. demikian pula dengan anak-anak, mereka juga 

menderita akibat adanya ketidakmerataan tersebut dan kualitas hidup masa depan 

mereka terancam oleh karena tidak tercukupinya gizi, pemerataan kesehatan dan 

pendidikan. Selain itu timbulnya kemiskinan sangat sering terjadi pada kelompok-

kelompok minoritas tertentu.
3
 

 

Kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakberdayaan, 

ketidakmampuan baik secara individual, kelompok, bangsa, bahkan negara yang 

menyebabkan kondisi tersebut rentan terhadap timbulnya berbagai permasalahan 

kehidupan sosial. Umumnya, mereka yang tergolong miskin mengalami kesulitan 

dalam menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah seperti 

pendidikan, layanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Kondisi 

demikian dapat dikategorikan sebagai masalah sosial yang cukup krusial, bahkan 

dapat mendorong masalah sosial lain yang dapat menggoyahkan stabilitas sebuah 

negara.   

 

                                                           
2
 Bahri, Syaiful. 2005. Tesis: Faktor-Faktor Determinan Yang MempengaruhiPemberdayaan 

Ekonomi Keluarga Pada Program Gerdu Taskindi Kabupaten Jombang. Program Studi 

Pengembangan Sumber Dya Manusia: Universitas Airlangga. Hal. 9 

 
3
 Ibid. Hal. 9 
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Menurut Suparlan (dalam Hartomo dan Arnicun, 2004: 315) kemiskinan 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. Sedangkan Soekanto (2002: 365) mendefinisikan 

kemiskinan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara 

dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu 

memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. 

 

Dengan munculnya berbagai paradigma di atas, maka secara garis besar 

kemiskinan merupakan suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, 

yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan 

menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), 

dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup 

dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat 

pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, 

pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap 

ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan 

ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.
4
  

 

                                                           
4
 M. Amin Abdullah. Usaha Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional Ditinjau Dari 

Agama. http://aminabd.wordpress.com/2010/06/04/usaha-memahami-kemiskinan-secara-

multidimensional-ditinjau-dari-agama/ (akses 14 Oktober 2011) 

 

http://aminabd.wordpress.com/2010/06/04/usaha-memahami-kemiskinan-secara-multidimensional-ditinjau-dari-agama/
http://aminabd.wordpress.com/2010/06/04/usaha-memahami-kemiskinan-secara-multidimensional-ditinjau-dari-agama/
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Kemiskinan bersifat multidimensional, dalam arti berkaitan dengan aspek sosial, 

ekonomi, budaya, politik dan aspek lainnya. Sedangkan Kartasasmita (dalam 

Bahri, 2005: 13) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam 

pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang 

kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya 

lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan 

ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai 

potensi lebih tinggi. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan Friedmann 

(dalam Bahri, 2005: 13) yang mengatakan bahwa kemiskinan sebagai akibat dari 

ketidak-samaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. 

 

Namun menurut Brendley kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk 

mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk 

memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Hal ini diperkuat oleh Salim yang 

mengatakan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya 

pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok. Sedangkan Lavitan 

mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan 

yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.
5
 

 

 

2. Faktor Penyebab Kemiskinan 

 

 

Menurut Baswir dan Sumodiningrat (dalam Bahri, 2005: 13), secara 

sosioekonomis, terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu : 

                                                           
5
 Bahri, Syaiful. 2005. Tesis: Faktor-Faktor Determinan Yang MempengaruhiPemberdayaan 

Ekonomi Keluarga Pada Program Gerdu Taskindi Kabupaten Jombang. Program Studi 

Pengembangan Sumber Dya Manusia: Universitas Airlangga. Hal. 13 
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a. Kemiskinan absolut adalah suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin 

memiliki tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan, atau jumlah 

pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, 

kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, 

sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, kalori, GNP per kapita, 

pengeluaran konsumsi dan lain-lain. 

b. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan 

perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan 

lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada 

masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa yang 

lain. 

 

Di samping itu terdapat juga bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi 

faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan). Ia terdiri dari: (1) 

Kemiskinan natural, (2) Kemiskinan kultural, dan (3) Kemiskinan struktural.
6
 

1. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang 

miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki 

sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia 

maupun sumberdaya pembangunan, atau kalaupun mereka ikut serta dalam 

pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. 

Menurut Baswir kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh 

faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena 

bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini disebut sebagai “Persisten 

Poverty” yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah 

                                                           
6
 Ibid. Hal. 14-15 
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seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya 

atau daerah yang terisolir. 

2. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok 

masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di 

mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. 

Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi 

dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah 

tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut 

ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan 

Baswir bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, 

boros dan lain-lainnya. 

3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh 

faktorfaktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, 

distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan 

ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat 

tertentu. Selanjutnya Sumodiningrat mengatakan bahwa munculnya 

kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi 

kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacammacam program 

dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan 

sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan 

keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan 

struktur masyarakat yang timpang. Hal ini disebut “accidental poverty”, yaitu 

kemiskinan karena dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang 

menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. 
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Masalah-masalah kemiskinan tersebut di atas menurut Nurkese (dalam Bahri, 

2005: 16) sebagai suatu “lingkaran setan kemiskinan” yang meliputi enam unsur, 

yaitu : Keterbelakangan, Kekurangan modal, Investasi rendah, Tabungan rendah, 

Pendapatan rendah, Produksi rendah. 

 

Lain halnya dengan pendapat Chambers yang mengatakan bahwa inti dari 

masalah kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya, di mana “deprivation trap” 

atau jebakan kemiskinan ini terdiri dari lima unsur yaitu: Kemiskinan, Kelemahan 

jasmani, Isolasi, Kerentanan, Ketidakberdayaan. Kelima unsur tersebut saling kait 

mengait antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi (dalam Bahri, 

2005: 16). 

 

 

E. Tinjauan Tentang Hermeneutika 

 

 

 

Hermeneutika, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah hermeneutics, berasal dari 

kata Yunani hermeneuine dan hermeneia yang masing-masing berarti 

“menafsirkan” dan “penafsiran”. Dalam tradisi Yunani, istilah hermeneutika 

diasosiasikan dengan Hermes (Hermeios), seorang utusan (dewa) dalam mitologi 

Yunani Kuno yang bertugas menyampaikan dan menerjemahkan pesan dewa ke 

dalam bahasa manusia. Menurut mitos itu, Hermes bertugas menafsirkan 

kehendak dewata (Orakel) dengan bantuan kata-kata manusia.
7
 

 

Dengan demikian, hermeneutika merupakan “proses mengubah sesuatu atau 

situasi ketidaktahuan menjadi mengerti (Sumaryono dalam Rahardjo, 2008: 29). 

                                                           
7
 Rahardjo, Mudjia. 2008. Dasar-Dasar Hermeneutika: Antara Intensionalisme dan Gadamerian. 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Hal 27-28 
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Definisi lain, hermeneutika adalah metode atau cara untuk menafsirkan simbol 

berupa teks untuk dicari arti dan maknanya, metode ini mensyaratkan adanya 

kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian 

dibawa ke masa depan. Dengan demikian, hal yang penting di sini adalah 

hermeneutika merupakan proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan 

menjadi mengerti melalui pemahaman atas sebuah teks bahasa. 

 

Istilah hermeneutikai sebagai “ilmu tafsir” pertama kali muncul pada sekitar abad 

ke-17 dengan dua pengertian, yaitu hermeneutika sebagai seperangkat prinsip 

metodologis penafsiran dan hermeneutika sebagai penggalian filosofis dari sifat 

dan kondisi yang tak bisa dihindarkan dari kegiatan  memahami. Semula 

hermeneutika berkembang di kalangan gerreja dan dikenal sebagai gerakan 

eksegesis (penafsiran teks-teks agama) dan kemudian berkembang menjadi 

“filsafat penafsiran” kehidupan sosial. Seorang Protestan, F.D.E. 

Schleiermacherlah yang bertanggung jawab membawa hermeneutika dari ruang 

biblical studies ke ruang lingkup filsafat, sehingga apa saja yang berbentuk teks 

bisa menjadi objek hermeneutika. Oleh karena itu, dia dianggap sebagai filosof 

yang membangkitkan kembali hermeneutika dan membakukannya sebagai metode 

interpretasi yang tidak hanya terbatas pada teks kitab suci, tetapi juga pada seni, 

sastra, dan sejarah. Selanjutnya, hermeneutika dikembangkan oleh tokoh-tokoh 

seperti Wilhelm Dilthey yang menggagas hermeneutika sebagai landasan bagi 

ilmu-ilmu kemanusiaan (Geisteswissenschaften), lalu Hans-Georg Gadamer yang 

mengembangkannya menjadi metode filsafat yang diteruskan oleh para filosof 
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kontemporer seperti Paul Ricoeur, Jurgen Habermas, Jacques Derrida, Michel 

Foucault, Lyotard, Jean Baudrillard, dan seterusnya.
8
 

 

Hermeneutika, sebagai sebuah metode penafsiran, tidak hanya memandang teks, 

tetapi hal yang tidak dapat ditinggalkannya adalah juga berusaha menyelami 

kandungan makna literalnya. Lebih dari itu, ia berusaha menggali makna dengan 

mempertimbangkan horizon-horizon yang melingkupi teks tersebut, baik horizon 

pengarang, horizon pembaca, maupun horizon teks itu sendiri.
9
 

 

Dengan memperhatikan ketiga horizon tersebut, diharapkan upaya pemahaman 

atau penafsiran yang dilakukan akan menjadi kegiatan rekonstruksi dan 

reproduksi makna teks. Selain melacak bagaimana satu teks itu dimunculkan oleh 

pengarangnya dan muatan apa yang masuk dan ingin dimasukkan oleh pengarang 

ke dalam teks, sebuah aktivitas penafsiran sesungguhnya juga beusaha melahirkan 

kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks tersebut dibaca 

atau dipahami. Dengan kata lain, sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika 

memperhatikan tiga hal sebagai komponen pokok dalam kegiatan penafsiran, 

yakni teks, konteks, dan kontekstualisasi. 

 

Dengan demikian, untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap suatu teks, 

keberadaan konteks di seputar teks tersebut tidak bisa dinafikan. Sebab, 

kontekslah yang menentukan makna teks, bagamana teks tersebut harus dibaca, 

dan seberapa jauh teks tersebut harus dipahami. Dengan demikian, teks yang sama 

dalam waktu yang sama dapat memiliki makna yang berbeda di mata “penafsir” 

                                                           
8
 Ibid. Hal 30 

 
9
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yang berbeda; bahkan seorang “penafsir” yang sama dapat memberikan 

pemaknaan teks yang sama secara berbeda-beda ketika berada dalam ruang dan 

waktu yang berbeda. 

 

Dengan demikian, dalam konteks perbincangan hermeneutika yang saat ini 

berkembang, setidaknya terdapat tiga pemehaman yang dapat diperoleh, yaitu: 

Pertama, hermeneutika dipahami sebagai teknik praksis pemahaman atau 

penafsiran. Pemahaman ini lebih dekat dengan tindakan eksegesis, yakni kegiatan 

memberi pemahaman tentang sesuatu atau kegiatan untuk mengungkapkan makna 

tentang sesuatu agar dapat dipahami. Kedua, hermeneutika dipahami sebagai 

sebuah metode penafsiran. Dalam konteks ini, ia berisi perbincangan teoretis 

tentang the conditions of possibility sebuah penafsiran. Ia menyangkut hal-hal apa 

yang dibutuhkan atau langkah-langkah bagaimana yang harus dilakukan untuk 

menghindari pemahaman yang keliru terhadap teks. Ketiga, hermeneutika 

dipahami sebagai filsafat penafsiran. Dalam pemahaman ini, hermeneutika 

menyoroti secara kritis bagaimana bekerjanya pola pemahaman manusia dan 

bagaimana hasil pemahaman manusia tersebut diajukan, dibenarkan, dan bahkan 

disanggah. 

 

Karena objek utama hermeneutika adalah teks dan teks adalah hasil atau produk 

praksis berbahasa, maka anatara hermeneutika dengan bahasa akan terjalin 

hubungan sangat dekat, sehingga kajian hermeneutika tidak lain adalah juga 

kajian terhadap bahasa secara filosofis. Lebih dari itu, bagi para filosof bahasa, 

bahasa dipandang sebagai unsur sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebab, 

manusia berpikir, menulis, berbicara, mengapresiasi karya seni, dan sebagainya 
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melalui bahasa. Gadamerlah yang dengan jelas dan tegas menyatakan peran 

penting bahasa sebagai pusat untuk memahami dan pemahaman manusia.  

 

Demikian pentingnya keberadaan bahasa bagi kehidupan manusia, sehingga 

manusia tidak mungkin berbuat apa-apa tanpa bahasa. Menurut Gadamer, bahasa 

bukan dipandang sebagai sesuatu yang mengalami perubahan, melainkan sesuatu 

yang memiliki ketertujuan di dalam dirinya. Maksudnya, kata-kata atau ungkapan 

tidak pernah tidak bermaksud. Kata atau ungkapan selalu mempunyai tujuan 

(telos). Jadi, kata atau ungkapan penuh dengan makna (Sumaryono dalam 

Rahardjo, 2008: 35). Dan hermeneutika merupakan ilmu untuk memahami atau 

mengerti makna tersebut.  

 

Film sebagai karya seni tentunya memiliki beragam makna yang tersembunyi, 

sebab film juga merupakan produk praksis berbahasa. Karena itu, perlu kiranya 

film diinterpretasikan untuk mengungkap pesan-pesan yang tersirat di dalamnya. 

Penafsiran terjadi karena setiap subjek memandang objek melalui horison dan 

paradigma yang berbeda-beda. Metode hermeneutika tidak mencari makna yang 

benar, melainkan makna yang paling optimal yang didapat setelah menganalisis 

sebuah teks.
10

  

 

Dalam penafsiran „teks‟
11

, peneliti yang menggunakan hermeneutika akan masuk 

ke dalam suatu standar dari metode hermeneutika tersebut yang disebut lingkaran 

                                                           
10

 Jaya, Tri Purna. 2008. Skripsi: Representasi Gender dalam Cerpen. Universitas Lampung. Hal 

19 

 
11

 Dalam metode hermeneutika, „teks‟ bukan hanya berarti „tulisan‟ saja, tetapi juga „teks‟ bisa 

dikatakan sebagai „segala objek‟ yang bisa diinterpretasikan. Objek di sini bisa berupa apapun 

seperti media elektronik, media cetak, foto, atau karya-karya seni (Jaya, 2008: 20). Sebab, 

tekstualitas yang menjadi arena beroperasinya kerja hermeneutika telah diperluas maknanya, 
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hermeneutika (the circle of hermeneutic). Penafsir melihat atau mencari sesuatu 

yang spesifik dari anasir-anasir umum yang terdapat dalam „teks‟ yang sedang 

diteliti kemudian menginterpretasikan kembali anasir-anasir umum yang sudah 

ada berdasarkan anasir-anasir spesifik yang didapat dari hasil 

menginterpretaasikan „teks‟ yang sedang diteliti. Secara singkat, lingkaran 

hermeneutika berarti pencarian makna-makna atas makna dari suatu „teks‟.
12

 

 

 

F. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

Film merupakan karya seni manusia berbentuk audio-visual. Film merekonstruksi 

realitas ke atas layar, sehingga dapat ditonton oleh publik. Dengan 

kemampuannya yang audio-visual tersebut, rekonstruksi yang ditampilkan terasa 

begitu real. Film sebagai media audio-visual menjadi sarana efektif dalam 

menggambarkan realitas yang ada di masyarakat sebagai sebuah kritik sosial. 

Salah satu wacana kritik sosial yang digambarkan film adalah masalah 

kemiskinan. 

 

Kemiskinan sendiri adalah suatu keadaan ketidakmampuan seseorang atau 

kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar hidup 

yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemiskinan bersifat 

multidimensional, dalam arti berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, 

                                                                                                                                                               
terutama oleh Schleiermacher. Teks bukan lagi semata merujuk pada pengertian teks ajaran agama 

(kitab suci), tetapi juga mencakup teks-teks lain. bahkan, definisi teks dalam perkembangan 

hermeneutika lebih lanjut juga kian meluas, bukan lagi teks tertulis, tetapi juga lisan dan isyarat-

isyarat dengan bahasa tubuh. Karena itu, sikap „diam‟ seseorang, misalnya, juga bisa dianggap 

sebagai teks, karena mengundang banyak interpretasi (Rahardjo, 2008: 54). 

 
12

 Jaya, Tri Purna. 2008. Skripsi: Representasi Gender dalam Cerpen. Universitas Lampung. Hal 

20 

 



27 
 

politik dan aspek lainnya. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam 

kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, 

seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, 

kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi 

kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.  

 

Realitas kemiskinan diwakilkan lewat cerita dalam film, melalui bahasa film. 

Bahasa adalah medium yang menjadi perantara kita dalam memaknai sesuatu, 

memproduksi dan mengubah makna. Bahasa mampu melakukan semua ini karena 

ia beroperasi sebagai sistem representasi. 

 

Penelitian ini akan menjabarkan bentuk-bentuk gambaran kemiskinan yang dilihat 

sebagai kritik sosial atas konstruksi kemapanan sebuah sistem masyarakat. Untuk 

menafsirkan gambaran kritik sosial atas kemiskinan dalam film, peneliti 

menggunakan metode hermeneutika. Dalam proses interpretasi itu kita 

dihadapkan pada suatu lingkaran bersifat spiral yang dinamakan Lingkaran 

Hermeneutika.  

 

Lingkaran hermeneutika merupakan cara menginterpretasikan makna melalui 

pemahaman bagian dan pemahaman keseluruhan secara berkesinambungan. 

Interpretasi keseluruhannya tidak dapat dimulai tanpa pemahaman bagian-

bagiannya, tetapi interpretasi bagian mengandalkan lebih dahulu pemahaman 

keseluruhan karya itu. Sehingga, peneliti akan bolak balik antara pemahaman 

bagian ke pemahaman keseluruhan dan sebaliknya, untuk mendapatkan makna 

yang terkandung dalam film secara optimal.  
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Pemahaman keseluruhan didapat dari proses analisis naratif dan pemahaman 

bagian yang dihasilkan dari identifikasi hubungan makna teks yang satu dengan 

teks yang lain berupa dialog dan narasi yang terindentifikasi pada sequence yang 

dijadikan data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, film yang akan 

diinterpretasikan adalah film Laskar Pelangi dan Alangkah Lucunya (Negeri Ini). 

Secara ringkas, penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir 

penelitian di bawah ini. 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep Kemiskinan 

Film : 

- Laskar Pelangi 

- Alangkah Lucunya (Negeri Ini) 

Interpretasi 

(metode hermeneutika) : 

1. Pemahaman keseluruhan 

2. Pemahaman Bagian 

Kesimpulan 

(Gambaran Kemiskinan 

sebagai kritik sosial) 

Kritik Sosial 


