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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi sangat mendasar bagi kehidupan bermasyarakat, karena itu

banyak sekali fungsi-fungsi dari komunikasi. Banyak para ahli yang

mengemukakan fungsi-fungsi komunikasi, salah satunya adalah Judy C. Pearson

dan Paul E. Nelson mengemukakan bahwa komunikasi dua fungsi umum.

Pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri yang meliputi: keselamatan fisik,

meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain

dan mencapai ambisi pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat,

tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan

suatu masyarakat.

Komunikasi merupakan kebutuhan yang penting bagi kelangsungan

hidup manusia.Dikatakan demikian karena dalam kehidupan manusia, komunikasi

menjadi alat yang membantu dalam segala kegiatan yang ada.Begitu cepatnya

perkembangnya teknologi komunikasi dewasa ini, yang tanpa disadari dapat

membawa perubahan sosialyang sangatbesar terhadap kehidupan umat manusia.

Media massa adalah salah satunya. Media massa seperti internet, film, radio,

televisi dan lain-lain telah menjadi kebutuhan dan mempunyai peran yang sangat

penting bagi kehidupan masyarakat dewasa ini. Selain menjadi sumber dominan

dalam masyarakat dan kelompok secara kolektif untuk memperoleh gambaran dan

citra realitas, media massa juga memberikan segala informasi dan hiburan guna

memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian pentingnya media massa bagi

masyarakat (http://ebookbrowsee.net/analisis-isi-pesan-sosial-dalam-film-alni-

jadi-doc-d184335236 - Halaman 1).

Dalam membicarakan fungsi komunikasi massa, ada satu hal yag perlu

disepakati terlebih dahulu. Ketika kita membicarakan fungsi komunikasi massa
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yang harus ada dalam benak kita adalah kita juga sedang membicarakan fungsi

media massa. Mengapa? Karena komunikasi massa berarti komunikasi lewat

media massa. Ini berarti, komunikasi massa tidak akan ditemukan maknanya

tanpa menyertakan media massa sebagai elemen terpenting dalam komunikasi

massa. Sebab, tidak ada komunikasi massa tanpa ada media massa. Alasan inilah

yang mendasari mengapa ketika kita memperbincangkan fungsi komunikasi

massa sekaligus membicarakan fungsi media massa.(Nurudin, 2007:63-64)

Film termasuk dalam media massa karena film juga memiliki fungsi-

fungsi dalam fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa menurut Jay

Black C. Whitney (dalam buku Nurudin, 2003:64) antara lain: (1) to inform

(menginformasikan), (2) to entertain (memberi hiburan), (3) to

persuade(membujuk), dan (4) transmission of the culture (transmisi budaya). Film

mampu memberikan informasi, juga memberikan hiburan.

Film bermula pada akhir abad ke-19 sebagai teknologi baru, tetapi

konten dan fungsi yang ditawarkan masih sangat jarang. Film kemudian berubah

menjadi alat presentasi dan distribusi dari tradisi hiburan yang lebih tua,

menawarkan cerita, panggung musik, drama, humor, dan trik teknis bagi

konsumsi populer. Film juga hampir menjadi media massa yang sesungguhnya

dalam artian bahwa film mampu menjangkau populasi dalam jumlah besar dengan

cepat, bahkan diwilayah pedesaan.Sebagai media massa, film merupakan bagian

dari respons terhadap penemuan waktu luang, waktu libur dari kerja, dan sebuah

jawaban atas tuntutan untuk cara menghabiskan waktu luang keluarga yang

sifatnya terjangkan dan (biasanya) terhormat (McQuail, 2011:35).

Menurut Dennis Mc Quail, film berperan sebagai sarana  baru yang

digunakan untuk menyebarkan hiburan yang menyajikan cerita, peristiwa, musik,

drama, humor, dan sajian teknis lainnya. Film sebagai salah satu media hiburan

yang sangat berpengaruh dibandingkan dengan keberadaan radio dan surat kabar.

Hal ini dikarenakan kekuatan audio visual dalam film dapat mempengaruhi emosi

penonton seperti menangis, tertawa, marah sedih, dan lain-lain.
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(http://ebookbrowsee.net/analisis-isi-pesan-sosial-dalam-film-alni-jadi-doc-

d184335236 - halaman 2).

Para pembuat film terkadang mengambil ide dari kisah-kisah nyata atau

fenomena-fenomena yang dialaminya maupun yang terjadi diantara masyarakat

terkadang jugaide membuat film itu muncul karena hayalan, mitos, bahkan cerita

rakyat.

Karena unsur-unsur yang sama dalam kehidupan sebenarnya itulah

seakan-akan para penikmat film menganggap bahwa film yang mereka lihat

adalah nyata dan dapat dirasakan sesuai dengan keadaan mereka saat itu. Artinya,

film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan

(message) dibaliknya  tanpa pernah berlaku sebaliknya (Sobur, 2003:127).

Oleh karena film juga dapat berupa gambaran realita, maka secara tidak

langsung film juga dapat berfungsi sebagai bentuk kritik sosial. Di Indonesia ada

beberapa film yang mengandung kritik sosial, contohnya adalah film Alangkah

Lucunya Negeri Ini, Batas, Tanah air Beta, dan masih banyak lainnya. Film-film

tersebut sama-sama menceritakan tentang kondisi kehidupan masyarakat

indonesia.

Film telah memberikan banyak keuntungan bagi pelaku dan pembuat

film, maka dari itu para sineas tidak pernah berhenti berkarya dalam dunia

perfilman.Mereka bersaing demi menampilkan karya dan mendapat banyak

penikmat film–film karya mereka.Saat ini banyak sekali film drama yang

bertemakan cinta dan horror sexy, dan hanya beberapa film yang bertemakan

nasionalis yang cenderung mengandung kritik sosial. Namun justru film-film yang

memiliki kecenderungan kritik sosial terhadap pemerintah dalam negerilah yang

memiliki kelas yang lebih tinggi dari pada film-film horsex (Horror Sexy) yang

ramai di dunia perfilman saat ini. Film-film yang mengandung kritik sosial

kebanyakan adalah film-film tentang politik, pendidikan, keadaan sosial dari

masyarakat, dan juga film tentang nasionalisme.



4

Salah satu contoh film yang cenderung mengandung kritik sosial adalah

film Tanah Surga, Katanya karya Herwin Novianto. Film tersebut adalah film

dramaIndonesia yang dirilis pada 15 Agustus 2012.Yang bertemakan

nasionalisme yang mengambil dari fenomena warga negara Indonesia perbatasan,

menelisik kehidupan nyata antara rasa cinta tanah air dan kenyataan sulitnya

mencari penghidupan di negeri sendiri, terutama di daerah perbatasan.

Film Tanah Surga Katanya, telah mendapatkan banyak penghargaan di

ajang Festival Film Indonesia. Beberapa penghargaan yang didapatkan dari karya

ini antara lain: Sutradara Terbaik (Herwin Novianto), Penulis Cerita Asli (Danial

Rifki), Pengarah Artistik Terbaik (Ezra Tampubolon), Penata Musik Terbaik

(Thoersi Argeswara), Pemeran Pendukung Pria Terbaik (Fuad Idris)

Berdasar uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan

menggunakan analisis isi. Menurut Budd  dalam Kriyanto (2008:230) analisis isi

adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan

atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi

yang terbuka dari komunikator yang dipilih.

B. Rumusan Masalah

Seberapa besar frekuensi kemunculan kecenderungan kritik sosial dan

sasaran kritikdalam film Tanah Surga, Katanya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

seberapa besar frekuensi kemunculan kecenderungan kritik sosial dalam film

Tanah Surga, Katanya. Kecenderungan Kritik sosial yang dimaksud ini adalah

kritik mengenai masalah-masalah sosial di Indonesia, diantaranya yaitu tentang

pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan yang tidak merata.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian ini yangakan dilakukan peneliti adalah:
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1) Manfaat Praktis

Memberikan gambaran tentang kritik sosial yang terdapat dalam sebuah

film dengan melakukan pengukuran frekuensi kecenderungan kritik sosial

dalam film Tanah Surga, Katanya.

2) Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan

referensi bagi kajian Ilmu Komunikasi khususnya konsentrasi Audio Visual

yang memiliki kepentingan untuk melakukan penelitian berkenaan dengan

kritik sosial yang menggunakan analisis isi terhadap sebuah film.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa

beserta pesan yang dihasilkan, pembaca/pendengar/penonton yang akan

coba diraihnya, dan efeknya terhadap mereka. Komunikasi massa

merupakan disiplin kajian ilmu psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan

ekonomi. Sekarang ini komunikasi massa sudah dimasukkan dalam

disiplin ilmiah.

Pembahasan komunikasi yang kian pesat dan kompleks beserta

penelitian yang terus menerus dilakukan menjadi bukti bahwa ilmu

komunikasi massa menjadi bagian penting dalam proses kajian keilmuan.

Bahkan (kemudian meskipun terbilang muda karena kemunculannya

belum lama) menjadi peran terpenting dalam sejarah perkembangan

manusia, terutama komunikasi. Alasannya, masyarakat kita dewasa ini

tidak akan lepas dari peran ilmu komunikasi massa ini.

Banyak definisi yang tentang komunikasi massa yang telah

dikemukakan para ahli komunikasi. Banyak ragam dan titik tekan yang

dikemukakannya. Namun, dari sekian banyak definisi itu ada benang

merah kesamaan definisi satu sama lain. Pada dasarnya, komunikasi
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adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik).

(Nurudin, 2007:2-4).

Menurut Michael W. Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986)

sesuatu bisa didefinisikan sebagai komunikasi massa jika mencakup hal-

hal sebagai berikut:

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern

untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada

khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media

modern pula, antara lain surat kabar, majalah, televisi, film atau

gabungan antara media tersebut.

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesannya bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang

yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas

audience dalam komunikasi massa inilah yang membedakan pula

dengan jenis komunikasi yang lain. Bahkan pengirim dan penerima

pesan tidak saling mengenal satu sama lain.

3. Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapat dan

diterima oleh banyak orang. Karena itu diartikan milik publik.

4. Sebagai sumber, komunikasi massa biasanya organisasi formal seperti

jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya

tidak berasal dari seseorang tetapi lembaga. Lembaga ini pun biasanya

berorientasi pada keuntungan,bukan organisasi sukarela atau nirlaba.

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi).

Artinya, pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh

sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat

media massa. Ini berbeda dengan komunikasi antar pribadi, kelompok

atau publik dimana yang mengontrol bukan sejumlah individu.

Beberapa individu dalam komunikasi massa ini ikut berperan dalam

membatasi, memperluas pesan yang disiarkan. Contohnya adalah



7

seorang reporter, editor film, penjaga rubrik, dan lembaga sensor lain

dalam media itu bisa berfungsi sebagai gatekeeper.

6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam

jenis komunikasi lain, sumber balik bisa bersifat langsung. Misalnya,

dalam komunikasi antar personal. Dalam komunikasi ini umpan balik

langsung dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar

tidak bisa langsung dilakukan alias tertunda (delayed)

(Nurudin,2007:8).

Dengan demikian, media massa adalah alat-alat dalam komunikasi

yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience

yang luas dan heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis

komunikasi lain adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu.

Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada

waktu yang tak terbatas.

Bentuk-bentuk media massa antara lain media elektronik yaitu

televisi dan radio, media cetak yaitu koran, majalah, tabloid, buku. Selain

itu media massa dengan teknologi baru juga ada film dan internet. Apapun

bentuknya, teknologi media massa baru akan duduk berdampingan dengan

media lama, yang mungkin tak akan hilang. Biasanya, teknologi

komunikasi yang baru tidak bisa sepenuhnya menggantikan teknologi

lama, tetapi ia mungkin menyebabkan teknologi lama mengambil peran

baru. Contohnya, televisi tidak menggantikan radio tetapi membawa radio

ke sistem pemrograman yang baru, termasuk acara perbincangan dan

format musik yang spesifik.

Apapun bentuknya, komunikasi massa akan terus menerus berperan

penting dalam kehidupan kita. Komunikasi massa menjadi mata dan

telinga bagi masyarakat. Komunikasi massa memberi masyarakat sarana

untuk mengambil keputusan dan membentuk opini kolektif yang bisa

digunakan untuk bisa lebih memahami diri mereka sendiri. Ia merupakan

sumber utama untuk mengembangkan nilai-nilai dalam masyarakat.
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Salah satu perubahan teknologi baru itu menyebabkan

dipertanyakannya kembali definisi komunikasi itu sendiri, menurut Wright

dalam bukunya Mass Communication A Sociological Perspective,

komunikasi massa bisa didefinisikan dalam tiga ciri:

1) Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relatif besar,

heterogen, dan anonim.

2) Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan unuk

bisa mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara serempak dan

sifatnya sementara.

3) Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah

organisasi yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang

besar (Severin, 2005:4)

2. Fungsi Komunikasi massa

Ada banyak pendapat yang dikemukakan untuk mengupas fungsi-

fungsi komunikasi massa. Sama dengan definisi komunikasi massa, fungsi

komunikasi massa juga mempunyai latar belakang dan tujuan yang

berbeda satu sama lain. Meskipun satu pendapat dengan pendapat lain

berbeda, tetapi titik tekan mereka kemungkinan sama. Misalnya, ada yang

mengatakan bahwa fungsi media massa itu mendidik, tetapi ada pendapat

yang mengatakan fungsi itu sudah tercakup dalam pewarisan sosial.

Apapun yang dikemukakan, setidaknya ada benang merah bahwa fungsi

komunikasi massa secara umum bisa dikemukakan, seperti informasi,

pendidikan, dan hiburan (Nurudin, 2007:63)

Fungsi komunikasi massa adalah untuk menyebarluaskan

informasi, meratakan pendididkan, merangsang pertumbuhan ekonomi,

dan menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang. Secara spesifik

Bride mengemukakan bahwa komunikasi tidak bisa diartikan sebagai

pertukaran berita dan pesan, tetapi juga sebagai kegiatan individu dan

kelompok mengenai pertukaran data, fakta, dan ide. Karena itu komunikasi

massa dapat berfungsi untuk:
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a. Informasi, yakni kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta

dan pesan, opini, dan komentar. Sehingga orang bisa mengetahui

keadaan yang terjadi diluar dirinya, apakah itu dalam lingkungan

daerah, nasional atau internasional.

b. Sosialisasi, yakni menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan

bagaimana orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada. Serta bertindak

sebagai anggota masyarakat secara efektif.

c. Motivasi, yakni mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang lain

melalui apa yang mereka baca, lihat, dengan lewat media massa.

d. Bahan diskusi, yakni membuka kesempatan untuk mencapai

persetujuan dalam hal perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang

menyenangkan orang banyak.

e. Pendidikan, yakni membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan

secara luas, baik untuk pendidikan formal di sekolah maupun untuk

diluar sekolah. Juga meningkatkan kualitas penyajian materi yang baik,

menarik dan mengesankan.

f. Memajukan kebudayaan, media massa menyebarluaskan hasil-hasil

kebudayaan melalui pertukaran program siaran radio dan televisi,

ataukah bahan tercetak seperti buku dan penerbitan-penerbitan lainnya.

Pertukaran iniakan memungkinkan peningkatan daya kreatifitas guna

memajukan kebudayaan nasional masing-masing negara, serta

mempertinggi kerja sama hubungan antarnegara.

g. Hiburan, media massa telah menyita banyak waktu luang untuk semua

golongan usia dengan difungsikan sebagai alat hiburan dalam rumah

tangga. Sifat estetika yang dituangkan dalam bentuk lagu, lirik, dan

bunyi maupun gambar dan bahasa, membawa orang pada situasi

menikmati hiburan seperti halnya kebutuhan pokok lainnya.

h. Integrasi, banyak bangsa di dunia dewasa ini diguncang oleh

kepentingan-kepentingan tertentu karena perbedaan etnis dan ras.

Komunikasi seperti satelit dapat dimanfaatkan untuk menjembatani
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perbedaan-perbedaan itu dalam memupuk dan memperkokoh persatuan

bangsa (Cangara, 2000:63).

Fungsi komunikasi massa menurut Jay Black dan Frederick C.

Whitney (1988) antara lain:

(1) To inform (menginformasikan)

(2) To entertain (memberi hiburan)

(3) To persuade (membujuk)

(4) Transmission of the culture (transmisi budaya) (Nurudin, 2003:64).

Alexis S. Tan (dalam Nurudin, 2003:65) juga mempunyai

pendapat lain mengenai fungsi komunikasi massa dan menyederhanakan

dalam tabel sebagai berikut:

No Tujuan

Komunikator

(Penjaga Sistem)

Tujuan Komunikan

(Menyesuaikan diri pada sistem

pemuasan kebutuhan)

1 Memberi informasi Mempelajari ancaman dan peluang,

memahami lingkungan, menguji kenyataan,

meraih keputusan

2 Mendidik Memperoleh pengetahuan dan ketrampilan

yang berguna memfungsikan dirinya secara

efektif dalam masyarakatnya, mempelajari

nilai, tingkah laku yang cocok agar diterima

dalam masyarakatnya

3 Mempersuasi Memberi keputusan, mengadopsi nilai,

tingkah laku, dan aturan yang cocok agar

diterima dalam masyarakat

4 Menyenangkan,

memuaskan

kebutuhan

komunikasi

Menggembirakan,mengendorkan urat saraf,

menghibur, dan mengalihkan perhatian dari

masalah yang dihadapi

(sumber: Alexis S. Tan 1981)
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3. Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, maka manusia pada dasarnya tidak

mampu hidup sendiri di dalam dunia ini,baik sendiri dalam konteks fisik

maupun dalam konteks sosial budaya. Terutama dalam konteks budaya,

manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berkolaborasi dalam

pemenuhan kebutuhan fungsi-fungsi sosial satu dengan lainnya. Karena

pada dasarnya suatu fungsi yang dimiliki oleh manusia satu akan sangat

berguna dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Karena fungsi-fungsi sosial

yang diciptakan oleh manusia ditujukan untuk saling berkolaborasi dengan

sesama fungsi sosial manusia lainnya, dengan kata lain, manusia menjadi

sangat bermartabatapabila bermanfaat bagi manusia lainnya (bungin,

2003:25-26).

4. Kritik Sosial

Kritik seperti kita semuanya tahu, adalah mekanisme yang

bermanfaat untuk menjalankan kontrol. Sasarannya bisa kekuasaan, bisa

pula rakyat sendiri. Kritik dalam  kehadirannya selalu dilekati oleh sifat-

sifat politik dan karenanya bisa dimengerti bila kritik dekat dengan kata

kekuasaan. Bila bahasa adalah komunikasi, maka lewat kritik, bahasa

mampu tampil sebagai sebuah instrumen penyalur. Dalam studi linguistik

bahasa memang bukan sekedar “lambang” yang “berfungsi” sebagai “alat”

komunikasi tetapi juga hadir sebagai kekuatan yang bisa membentuk

pikiran dan perasaan.

Kritik, arti harfiah yang dapat diperoleh dari kamus bahasa

Indonesia adalah kecaman atau tanggapan yang sering disertai oleh

argumentasi baik maupun buruk tentang suatu karya, pendapat, situasi

maupun tindakan seseorang atau kelompok. Ketika kritik dilakukan

dengan arti harfiah tanpa mengingat budaya yang sedang berlangsung

seperti di Indonesia sekarang ini, pelakunya bisa mendapat imbalan yang

tidak menguntungkan sebab mengkritik bisa dianggap memusuhi.

Penerima kritik bukan lagi memahami sebagian koreksi atau kontrol dari
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orang lain terhadap keterbatasan pemikiran atau tindakan baik secara

individual maupun kelompok, tetapi menganggapnya sebagai kebencian.

Bagaimanapun konsep kritik yang sedang berlangsung sekarang di

negeri ini tidak dapat dipisahkan dengan budaya dan era pembangunan.

Oleh karena kritik adalah kritik membangun yang pemaknaannya lebih

banyak didominasi oleh kepentingan kekuasaan. Makna utamanya adalah

jelas yakni untuk meniadakan kritik itu sendiri dalam artian harfiah. Apa

yang dikehendaki dari kritik membangun tidak lebih dari sekedar saran,

petunjuk-petunjuk dan bukan sebuah kecaman atau kontrol yang dapat

membawa malu atau menyakitkan bagi penerima kritik. Jika hal ini

dilakukan oleh seseorang maka perbuatan itu akan dianggap tidak cocok

dengan budaya yang ada dan mengganggu harmoni kehidupan sekelompok

orang yang memiliki kekuasaan (Mas’oed, 1997: 4-5).

5. Film

Jenis-jenis film:

a) Film Dokumenter (documentary Films)

Dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film pertama

karya Lumiere bersaudara yang berkisah tentang perjalanan

(travelogues) yang dibuat sekitar tahun 1890-an. Tiga puluh enam

tahun kemudian, kata dokumenter kembali digunakan oleh pembuat

film dan kritikus film asal Inggris John Grierson untuk film Moana

(1926) karya Robert Flaherty. Grierson berpendapat dokumenter

merupakan cara kreatif merepresentasikan realitas (Susan Hayward,

Key Concepts in Cinema Studies, 1996, hal 72).

SekalipunGriersonmendapat tentangan dari berbagai

pihak,pendapatnya tetap relevan sampai saat ini. Film dokumenter

menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai

macam tujuan. Namun harus diakui, film dokumenter tak pernah lepas

dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan, dan propaganda bagi

orang atau kelompok tertentu.
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Intinya film dokumenter tetap berpijak pada hal-hal yang

senyata mungkin. Seiring dengan perjalanan waktu, muncul berbagai

aliran dari film dokumenter misalnya dokudrama (docudrama). Dalam

dokudrama terjadi reduksi realita demi tujuan-tujuan estetis, agar

gambar dan cerita menjadi lebih menarik. Sekalipun demikian, jarak

antara kenyataan dan hasil yang tersaji lewat dokudrama biasanya tak

berbeda jauh. Dalam dokudrama, realita tetap jadi pakem pegangan.

Kini dokumenter menjadi sebuah tren tersendiri dalam perfilman

dunia. Para pembuat film bisa bereksperimen dan belajar tentang

banyak hal ketika terlibat dalam produksi film dokumenter. Tak hanya

itu, film dokumenter juga dapat membawa keuntungan dalam jumlah

yang cukup memuaskan. Ini bisa dilihat dari banyaknya film

dokumenter yang bisa kita saksikan melalui saluran televisi seperti

programNational Geographic dan Animal Planet. Bahkan saluran

televisi Discovery Channel pun mantab menasbihkan diri sebagai

saluran televisi yang hanya menayangkan program dokumenter tentang

keragaman alam dan budaya. Selain untuk konsumsi televisi, film

dokumenter juga lazim diikutsertakan dalam berbagai festival film di

dalam dan luar negeri. Sampai nafas penghabisannya di tahun 1992,

Festival Film Indonesia (FFI) memiliki kategori untuk penjurian jenis

film dokumenter.

Di Indonesia, produksi film dokumenter untuk televisi

dipelopori oleh stasiun televisi pertama kita. Televisi Republik

Indonesia (TVRI). Beragam film dokumenter tentang kebudayaan,

flora dan fauna Indonesia telah banyak dihasilkan TVRI. Memasuki

era televisi swasta tahun 1990, pembuatan film dokumenter untuk

televisi tidak lagi dimonopoli TVRI. Semua televisi swasta

menayangkan program film dokumenter, baik produksi sendiri maupun

membelinya dari sejumlah rumah produksi. Salah satu gaya film

dokumenter yang banyak dikenal orang salah satunya karena

ditayangkan secara serentak oleh lima setasiun televisi swasta dan
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TVRI adalah Anak Seribu Pulau (Miles Productions, 1995).

Dokudrama ini ternyata disukai oleh banyak kalangan sehingga sekitar

enam tahun kemudian program yang hampir sama dengan judul

Pustaka Anak Nusantara (Yayasan SET, 2001) diproduksi untuk

konsumsi televisi. Dokudrama juga mengilhami para pembuat film di

Hollywood. Beberapa film terkenal juga mengambil gaya dokudrama

seperti JFK, Malcom X, dan Schindler’s List.

b) Film Cerita Pendek (Short Film)

Durasi film cerita pendek biasanya dibawah 60 menit. Dibanyak

negara seperti Jerman, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat, film

cerita pendek dijadikan laboratorium eksperimen dan batu loncatan

bagi seseorang/sekelompok orang untuk kemudian memproduksi film

cerita panjang. Jenis film ini banyak dihasilkan oleh para mahasiswa

jurusan film atau orang/kelompok yang menyukai dunia film dan ingin

berlatih membuat film dengan baik. Sekalipun demikian, ada juga yang

memang mengkhususkan diri untuk memproduksi film pendek,

umumnya hasil produksi ini dipasok ke rumah-rumah produksi atau

saluran televisi.

c) Film Cerita Panjang (Feature-Lenght Films)

Film dengan durasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 90-

100menit. Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk dalam

kelompok ini.beberapa film, misalnya Dances with wolves, bahkan

berdurasi lebih dari 120menit. Film-film produksi India rata-rata

berdurasi hingga 180menit.

d) Profil Perusahaan (Corporate Profile)

Film ini diproduksi untuk kepentingan institusi tertentu

berkaitan dengan kegiatan yang mereka lakukan, misal tayangan

“Usaha Anda” di SCTV. Film ini sendiri berfungsi sebagai alat bantu

presentasi.

e) Iklan televisi (TV Commersial)
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Film ini diproduksi untuk kepentingan penyebaran informasi,

baik tentang produk (iklan produk) maupun layanan masyarakat (iklan

layanan masyarakat atau public service announcement/PSA). Iklan

produk biasanya menampilkan produk yang di iklankan ‘secara

eksplisit’, artinya ada stimulus audio-visual yang jelas tentang produk

tersebut. Sedangkan iklan layanan masyarakat menginformasikan

kepedulian produsen suatu produk terhadap fenomena sosial yang

diangkat sebagai topik iklan tersebut. Dengan demikian, iklan layanan

masyarakat umumnya menampilkan prosuk secara implisit.

f) Program Televisi (TV Programme)

Program ini diproduksi untuk konsumsi pemirsa televisi. Secara

umum, program televisi dibagi menjadi dua jenis yakni cerita dan non

cerita. Jenis cerita terbagi menjadi dua kelompok yakni kelompok fiksi

dan kelompok non fiksi. Kelompok fiksi memproduksi film serial (TV

series), film televisi/FTV (populer lewat saluran televisi SCTV)dan

film cerita pendek. Kelompok nonfiksi menggarap aneka program

pendidikan,film dokumenter atau profil tokoh dari daerah tertentu.

Sedangkan program non cerita sendiri menggarap variety show, TV

quiz, talkshow, dan liputan/berita.

g) Video Klip (Music Video)

Sejatinya videoklip adalah sarana bagipara produser musik

untuk memasarkan produknya lewat medium televisi. Dipopulerkan

pertama kali lewat saluran televisi MTV tahun 1981. Di Indonesia,

video klip ini sendiri kemudian berkembang sebagai bisnis yang

menggiurkan seiring dengan pertumbuhan televisi swasta. Akhirnya

video klip tumbuh sebagai aliran dan industri tersendiri. Beberapa

rumah produksi mantap memilih video klip menjadi bisnis utama (core

bussiness) mereka. Di Indonesia, tak kurang dari 60 video klip

diproduksi tiap tahunnya (Effendy, 2002:11-14).

Film pun memiliki keragaman genre nya. Adapun genre-genre

film yang dikemukan Bayu Widagdo dalam bukunya yang berjudul
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Bikin Sendiri Film Kamu, Panduan Produksi Film Indonesia antara

lain:

(1) Action – Laga

Film yang bertema laga dan mengetengahkan tentang perjuangan

hidup dengan bumbu utama keahlian tokoh untuk bertahan dengan

pertarungan hingga akhir cerita.

(2) Comedi – Humor

Film ini mengandalkan kelucuan sebagai faktor penyajian utama.

Genre jenis ini tergolong paling disenangi, dan merambah segala

usia segmentasi penonton. Tetapi termasuk paling sulit dalam

menyajikan apabila kurang waspada komedi yang ditawarkan

terjebak humor yang steptick, terkesan memaksa penonton dengan

kelucuan yang dibuat-buat.

(3) Roman – Drama

Roman-Drama adalah genre film yang populer dikalangan

masyarakat penonton film. Faktor perasaan dan kehidupan nyata

ditawarkan dengan senjata simpati dan empati penonton terhadap

apa yang diceritakan dan apa yang disuguhkan. Kunci utama

kesuksesan film bergenre roman-drama ini yaitu tema-tema klasik

permasalahan kehidupan manusia yang tidak pernah puas terjawab.

(4) Mistery – Horror

Mistery-horror adalah sebuah genre khusus dunia perfilman.

Dikatakan genre khusus karena bahasanya sempit dan berkisar

pada hal yang itu-itu saja, namun genre ini mendapat perhatian

yang lebih dari penonton. Hal ini disebabkan keingintauan manusia

pada sebuah dunia yang membuat mereka selalu bertanya-tanya

tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia lain tersebut. Seiring

dengan perkembangan film, maka asumsi pada sineas muda

ataupun produser film semakin beragam tentang jenis film yang

pernah diproduksi.
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6. Film sebagai Media Massa

Film bermula pada akhir abad ke-19 sebagai teknologi baru, tetapi

konten dan fungsi yang ditawarkan masih sangat jarang. Film kemudian

berubah menjadi alat presentasi dan distribusi dari tradisi hiburan yang

lebih tua, menawarkan cerita, panggung musik, drama, humor, dan trik

teknis bagi konsumsi populer. Film juga hampir menjadi media massa

yang sesungguhnya dalam artian bahwa film mampu menjangkau populasi

dalam jumlah besar dengan cepat, bahkan diwilayah pedesaan. Sebagai

media massa, film merupakan bagian dari respons terhadap penemuan

waktu luang, waktu libur dari kerja, dan sebuah jawaban atas tuntutan

untuk cara menghabiskan waktu luang keluarga yang sifatnya terjangkau

dan (biasanya) terhormat. Film memberikan keuntungan budaya bagi kelas

pekerja yang telah dinikmati oleh kehidupan sosial mereka yang cukup

baik. Dinilai dari pertumbuhannya yang fenomenal, permintaan yang

dipenuhi oleh film sangatlah tinggi. Dari elemen penting yang disebutkan

diatas, bukanlah teknologi ataupun iklim politik, tetapi kebutuhan individu

yang dipenuhi oleh filmiah yang paling penting. Hal yang paling jelas

adalah mereka yang kabur dari realitas yang membosankan ke dunia yang

glamor, keinginan yang kuat untuk terjebak didalamnya, pencarian tokoh

idola dan pahlawan, keinginan untuk mengisi waktu luang dengan aman,

murah, dan dengan bersosialisasi (McQuail, 2011:35).

7. Film sebagai Kritik Sosial

Kritik sosial dapat disampaikan melalui berbagai wahana, mulai

dari cara yang paling tradisional, ungkapan-ungkapan sindiran melalui

komunikasi antar personal dan komunikasi sosial, melalui berbagai

pertunjukan sosial dan kesenian dalam komunikasi publik, seni sastra, dan

melalui media massa. Wahana yang terakhir inilah, yakni media massa,

hingga kini dianggap paling efektif, populer, rasional serta institusional

(Mas’oed, 1997:49-50).
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Kritik sosial merupakan penilaian atau pengkajian terhadap

keadaan masyarakat, film sebagai kritik sosial berarti sebuah penelitian

atau pengkajian terhadap keadaan masyarakat yang direfleksikan melalui

media film yang mengkaji pesan yang ada dalam film tersebut.

Seperti yang disebutkan dalam Dennis Mc Quail (1996:13) film

sebagai salah satu media hiburan yang sangat berpengaruh dibandingkan

dengan keberadaan radio dan surat kabar. Hal ini dikarenakan kekuatan

audio visual dalam film dapat mempengaruhi emosi penonton seperti

menangis, tertawa, marah sedih, dan lain-lain. Sehingga akan sangat

mudah bagi audiens untuk mencerna pesan dari sebuah film.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Kritik Sosial

Kritik, arti harfiah yang dapat diperoleh dari kamus bahasa

Indonesia adalah kecaman atau tanggapan yang sering disertai oleh

argumentasi baik maupun buruk tentang suatu karya, pendapat, situasi

maupun tindakan seseorang atau kelompok. Ketika kritik dilakukan

dengan arti harfiah tanpa mengingat budaya yang sedang berlangsung

seperti di Indonesia sekarang ini, pelakunya bisa mendapat imbalan yang

tidak menguntungkan sebab mengkritik bisa dianggap memusuhi.

Penerima kritik bukan lagi memahami sebagian koreksi atau kontrol dari

orang lain terhadap keterbatasan pemikiran atau tindakan baik secara

individual maupun kelompok, tetapi menganggapnya sebagai kebencian.

Kritik sosial berarti inovasi sosial. Dalam arti bahwa kritik sosial

menjadi sarana komunikasi gagasan-gagasan baru sembari menilai

gagasan-gagasan lama untuk perubahan sosial. Kritik sosial dalam

kerangka yang demikian berfungsi untuk membungkus berbagai sikap

konservatif, status quo dan vested interest dalam masyarakat untuk

perubahan sosial kearah yang lebih baik. Kritik sosial sebaiknya bersifat

membangun sehingga tidak hanya berisi kecaman, celaan, atau tanggapan



19

terhadap situasi tindakan seseorang atau kelompok. Hal ini diperlukan agar

kritik sosial tidak menimbulkan permusuhan dan konflik sosial (Zaini,

Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, 1997: 49).

Jadi pesan kritik sosial menurut Zaini bertujuan untuk

mewujudkan inovasi sosial sehingga tercapailah harmonisasi sosial.

Persoalan-persoalan yang menjadi bahan kritik, biasanya bersifat multi

aspek. Persoalan sosialbiasanya menyangkut struktur ideologis,

politik(termasuk didalamnya para tokoh politik), ekonomi,

kemasyarakatan (meliputi kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan

terhadap masyarakat), bahkan juga religius (keagamaan), serta aspek-

aspek sosial lainnya yang merupakan sebuah sistem sosial.

Berdasarkan teori kritik sosial yang dikemukakan oleh Zaini

tersebut kemudian menjadi acuan peneliti dalam penyusunan struktur

kategori yang akan di teliti dari film Tanah Surga Katanya ini.

2. Film

Film adalah gambar hidup, juga sering disebut movie. Film secara

kolektif sering disebut cinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata

kinematik atau gerak. Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dengan

kamera, dan atau oleh animasi yang kemudian hasilnya dipantulkan ke

layar putih dalam ruangan gelap sehingga dapat terlihat, kamera film

menggunakan pita seluloid untuk media perekamnya (Effendi,2002).

3. Analisis Isi

Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat

inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan

memperhatikan konteksnya.

Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-

prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Sebagaimana semua

teknik penelitian, ia bertujuan memberikan pengetahuan, membuka

wawasan baru, menyajikan “fakta” dan panduan praktis pelaksanaannya.

Ia adalah sebuah alat.
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Suatu alat ilmu pengetahuan harus handal (reliable), terutama

ketika penelitian, dalam waktu dan barang kali keadaan yang berbeda.

Menerapkan teknik yang sama terhadap data yang sama, maka hasilnya

harus sama. Ini adalah tuntutan agar analisis isi replikabel (Krippendorf,

1991:15).

G. KATEGORISASI

Kategorisasi dalam penelitian ini ada 2 kategori, yaitu :

1. Kategori Tema Kritik

Dalam film ini banyak dimunculkan keadaan sosial suatu daerah

perbatasan, yang membuat peneliti menjadikan kesejahteraan sosial

sebagai kategori tema. Kesejahteraan sosial diartikan taraf hidup

masyarakat tentang terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan dan

papan,serta pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Biro Pusat Statistik

Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan

rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan

ukuran, antara lain adalah:

- Tingkat pendapatan keluarga

- Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan

membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non

pangan

- Tingkat pendidikan keluarga

- Tingkat kesehatan keluarga

- Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah

tangga

1) Pendidikan

Kritik sosial pendidikan merupakan penilaian terhadap

fasilitas dan apapun yang menunjang untuk pendidikan 9tahun.

Kritik sosial ini muncul karena terdapatnya suatu permasalahan

yang muncul tentang tidak adanya fasilitas yang memadai untuk
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bidang pendidikan. Dalam hal ini dicontohkan dengan kurangnya

sumber tenaga kerja guru untuk mengajar disekolah, kurangnya

ruang kelas, dan keadaan ruang kelas yang kurang memadai, dan

kurangnya fasilitas untuk sekolah.

Berikut contoh akting dan dialog mengenai indikator

pendidikan yang terdapat dalam film Tanah Surga Katanya.

Scene 4

Akting : salah satu murid maju kedepan kelas, hendak

menunjukkan kepada teman-temannya dimana letak mereka

berada pada peta kalimantan. Dan siswa tersebut menunjuk pada

salah satudaerah Kalimantan pada peta yang berlubang. (Hal ini

menunjukkan sebuah kritikan terhadap fasilitas pendidikan,

dimana peta yang ditunjuk oleh salah satu siswa tersebut adalah

yang berlubang karena kondisi peta yang sudah usang.

Scene 7

Dialog : Bu Astuti “Coba keluarkan PR-nya, tunjukkan pada ibu

gambar bendera negara Indonesia Sang Saka Merah Putih”.

Siswa “Ini buuuuuuuk”

Bu Astuti “Yak, semua benar, merah putihnya benar semua,

namun yang paling benar punya Salina ya.. Merah diatas dan

putihnya dibawah”. (hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan

siswa-siswa sekolah mengenai negaranya sendiri).

2) Pemeliharaan Kesehatan

Kritik sosial pemeliharaan kesehatan merupakan

penilaian terhadap pemeliharaan kesehatan masyarakat oleh

pemerintah dan masyarakat lain yang berprofesi sebagai dokter.

Kritik sosial di bidang kesehatan ini muncul karena terdapatnya

suatu permasalahan yang muncul yaitu kurangnya perhatian
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pemerintahn dan beberapa tenaga kerja dokter di daerah terpencil.

Contoh yang menunjukkan adanya masalah tersebut adalah tidak

adanya sarana rumah sakit untuk masyarakat, juga kurangnya

tenaga kerja dokter untuk menyembuhkan atau menolong

masyarakat setempat,dan juga terbatasnya obat-obatan.

Berikut contoh akting dan dialog mengenai indikator

kesehatan yang terdapat dalam film Tanah Surga Katanya.

Scene 38

Dialog :

Salman “Kek, dadanya masih sakit ke? Minggu depan saya akan

bawa kakek ke Rumah Sakit”

Kakek “Cukup dipijit kau saja, nyeri dada kakek ini terasa

nyaman”

Salman “Saya akan cari ayah, suruh dia bawa kakek ke Rumah

sakit, ya kek..”

Hasyim “Tidak usah, nanti kakek dibawa ke Rumah Sakit

Malaysia”

(Hal ini menujukkan, meskipun kehidupan dan kesejahteraan di

negara tetangga sangat makmur, namun masih ada warga negara

Indonesia yang cinta Tanah airnya sendiri. Meskipun ia sedang

sakit parah, ia tetap memilih untuk tidak berobat daripada harus

berobat ke Malaysia).

3) Ekonomi

Kritik sosial ekonomi merupakan penilaian terhadap

pembangunan perekonomian di Indonesia. Kritik sosial ekonomi

ini berawal dari adanya permasalahan sosial ekonomi yang ada,

seperti masih banyaknya kemiskinan, adanya bantuan
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kemiskinan, pencarian kerja di negara tetangga, dan lain

sebagainya. Dalam hal ini,dicontohkan dengan masih banyaknya

keluarga miskin yang ada di Indonesia, adanya kesenjangan sosial

dalam masyarakat, dan sulitnya masyarakat mencari pekerjaan di

negara sendiri.

Berikut contoh akting dan dialog mengenai indikator

ekonomi yang terdapat dalam film Tanah Surga Katanya.

Scene 11

Dialog : Hasyim “Ris, sejak tahun ‘65 aku sudah berperang

melawan Malaysia. Sekarang kau suruh aku nak pindah kesana?

Tidak”

Haris “Sekarang nibukan lagi tahun ’65 yah, semua orang bebas

berdagang dimana aja”

Hasyim “Kalau bolehlah semua orang berdagang dimana ja,

kenapa harus dagang di Malaysia?” (Dialog tersebut

menunjukkan adanya kritik sosial ekonomi terhadap negara

Indonesia, dimana kehidupan di negara Malaysia tingkat

ekonominya lebih tinggi dan siapapun yang tinggal dan mencari

nafkahdisana akan lebih makmur)

4) Pembangunan

kritik sosial pembangunan merupakan penilaian terhadap

keadaan pembangunan. Dalam artian kritik sosial terhadap

pemerataan pembangunan. Kritik sosial pembangunan ini muncul

karena terdapatnya permasalahan tentang pembangunan, seperti

ketidakmerataannya pembangunan, fasilitas umum kurang

memadai, rusaknya fasilitas umum, dan sebagainya. Kritik sosial

pembangunan dapat dicontohkan dengan tidak tersedianya

fasilitas umum(transportasi dan aspal jalan), tidak meratanya

listrik yang masuk desa.
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Berikut contoh akting dan dialog mengenai indikator

pembangunan yang terdapat dalam film Tanah Surga Katanya.

Scene 40

Akting : Dokter Anwar sibuk mencari sinyal handphonenya, ia

mendapati sinyal di atas meja TV yang sedang di saksikan warga

bersama-sama.

Dialog : Bu Astuti “Disini ni sinyal memang lemah dokter”

Dokter “Eh, Bu Astuti, nonton juga? Eee nyari signal, urusan

penting.. buat obat-obatan, maaf..maaf  ya semuanya maaf..maaf..

mari buk nyari signal dulu”

2. Kategori Sasaran:

1) Pemerintah

Pemerintah dalam kamus besar bahasa Indonesia

mempunyai pengertian sebagai sistem yang menjalankan

wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial,

ekonomi, politik suatu negara atau bagiannya.

Sasaran kritik terhadap pemerintah dibatasi dengan

kritikan, sindiran, tanggapan, kecaman, ataupun apapun yang

ditujukan menyangkut segala elemen pemerintahan. Ruang

lingkup pemerintahan dalam penelitian ini adalah pemerintah

pusat dan pemerintah daerah.

2) Masyarakat

Masyarakat dalam penelitian ini yang dimaksud

merupakan salah satu obyek dari film ini, dimana masih adanya

masyarakat yang mau bertahan dalam naungan negara. Rasa

nasionalisme mereka menjadikan cerita ini menarik yang dapat

menjadi sasaran kritik dalam film ini.
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H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif

dengan menggunakan analisis isi. Menurut Stone dalam Klaus

Krippendorf (1991) analisis isi adalah sebuah teknik penelitian untuk

membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematik

dan obyektif karakterstik-karakteristik khusus dalam sebuah teks.

Analisis isi diartikan sebagai metode untuk menganalisis semua

bentuk komunikasi: surat kabar, buku puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan,

pidato, surat, undang-undang, musik, teater, dam sebagainya (Rahmat,

2002:1989).

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil ruang lingkup peneliti dengan

menganalisis total 98 scene dengan durasi 5520 detik.

3. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah tiap scene dalam film

Tanah Surga Katanya yang dijelaskan melalui akting dan dialog tokoh atau

karakter dalam film yang menunjukkan unsur pesan kemanusiaan yang

sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.

Yang dimaksud akting dalam penelitian ini adalah semua tindakan

atau perilaku yang dilakukan oleh pemeran utama maupun tokoh

pendukung lainnya yang mengindikasikan adanya kritik sosial.

Sedangkan yang dimaksud dialog disini adalah segala sesuatu yang

diucapkan oleh pemain dalam penokohan karakter dalam cerita tersebut,

baik itu olehpemeran utama maupun tokoh pendukung lainnya yang

mengindikasikan adanya kritik sosial.

4. Satuan Ukur

Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah frekuensi

kemunculan scene yang menunjukkan kecenderungan kritik sosial dalam
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film Tanah Surga Katanya yang dijelaskan dalam kategori, dan dihitung

perdetik.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, mengamati dan

menganalisa data yang ada, yaitu film Tanah Surga, katanya. Kemudian

setelah itu bersama koder, peneliti mengamati dan mencatat setiap scene

yang telah ditentukan. Setelah itu peneliti melakukan capture frame scene

yang telah dipilih oleh peneliti dan koder. Data kemudian dimasukkan

kedalam kategorisasi yang sudah disepakati untuk mempermudah

pengkategorian dan pengolahan data, maka dibuat lembar koding

pengkategori sebagai berikut :

Tabel 1.1 Lembar Koding

Scene

Kategori Tema Kritik Sosial
Kategori

Sasaran Kritik

TM 1 TM 2 TM 3 TM 4 S 1 S 2

A D A D A D A D

Keterangan:

TM 1 : Pendidikan

TM 2 : Pemeliharaan Kesehatan

TM 3 : Ekonomi

TM 4 : Pembangunan

S 1 : Pemerintahan

S 2 : Masyarakat

Dari hasil pengkodingan kemudian data-datanya dari peneliti, koder 1, dan

koder 2 di distribusikan kedalam tabel berikut :
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Tabel 1.2 Tabel Distribusi Frekuensi Tema Kritik Sosial

Tema Kritik Sosial Scene
Unit

Analisis
F Total %

Pendidikan
Akting

Dialog

Pemeliharaan Kesehatan
Akting

Dialog

Ekonomi
Akting

Dialog

Pembangunan
Akting

Dialog

Tabel 1.3 Tabel Distribusi Frekuensi Sasaran Kritik

Sasaran Kritik Scene
Unit

Analisis
F Total %

Pemerintah
Akting

Dialog

Masyarakat
Akting

Dialog

6. Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini untuk keakuratan data yang dihasilkan

peneliti menggunakan teknik observasi (pengamatan) yang dibantu oleh

dua orang pengamat untuk mencari tingkat persetujuannya. Langkah-

langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

Diperlukan minimal 2 orang koder. Koder yaitu orang yang diminta

memberi penilaian pada kategori penelitian yang telah dibuat oleh peneliti.

Koder digunakan untuk mendapat kesepakatan penilaian atas kategori

penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti. Jadi, peneliti menunjuk orang
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lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan peneliti data

berupa scene kedalam lembar koding yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung kesepakatan dari hasil penelitian para koder, peneliti

menggunakan rumus holsty sebagai berikut:C. R = 2MN1 + N2
Keterangan:

C.R : Coefisien Responsibility

M : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkoding

N1, N2: Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding

Penyempurnaan untuk memperkuat hasil reliabilitas menggunakan formula

scott dengan menggunakan Pi indeks, yaitu:

Pi = % observed agreement − % expected agreement1 −% expected agreement
Keterangan :

Pi : Nilai keterhandalan

Observed agreement : Nilai yang disetujui antar pengkode yaitu nilai C.R

Expected agreement : Persetujuan yang diharapkan yaitu jumlah proporsi yang

dikuadratkan (Kriyantono, 2008:238)


