
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan akses 

percepatan informasi bagi setiap orang, baik di perkotaan, pedesaan bahkan 

pelosok sekalipun. Setiap orang akan sangat mudah mendapatkan informasi, 

sehingga dengan cepat pula mendapatkan pengetahuan, pendidikan dan hiburan, 

baik melalui media cetak ataupun elektronik. Salah satu media elektronik melalui 

media audio visual seringkali menjadi alternatif penyampaian pesan kepada 

masyarakat adalah film.  

Film merupakan media komunikasi yang di dalamnya terdapat pesan. 

Pesan itu sendiri dalam ilmu komunikasi memiliki arti sesuatu yang disampaikan 

pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan tatap muka atau 

melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, 

informasi, nasihat, atau propaganda. Film baik secara langsung maupun tidak 

mampu menjadi sarana propaganda yang efektif. Kemampuan film dalam 

memberikan tampilan baik dari segi audio dan visual, mampu memberikan efek 

dramatis bagi para penonton yang mengapresiasikan setiap karya film. 

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa film merupakan seni yang ditopang 

oleh industri hiburan yang menawarkan impian kepada penonton, dimana dapat 

menjadi sarana lahirnya sebuar karya seni. Pada dasarnya film 



 

 

memiliki ciri khas sendiri dalam memerankan fungsinya sebagai media informasi, 

edukasi. Ini tidak terlepas bahwa film sebagai media hiburan mampu memberikan 

pesan-pesan yang menimbulkan imajinasi, ketegangan, ketakutan dan benturan 

emosional, seolah-olah penonton ikut merasakan dan menjadi bagian dari film 

yang ditontot. Selain itu, film merupakan perwujudan dari seluruh realitas 

kehidupan sosial yang begitu luas, baik di masa yang lalu, masa yang sekarang dan 

masa yang akan datang. 

Hal ini tidak terlepas dari sifat film itu sendiri dalam mempengaruhi 

penonton (masyarakat), seperti yang diungkapkan J.P. Mayer (1971: 72) film 

memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan kita dan memiliki 

pengaruhi yang lebih lugas dalam segala kemungkinan daripada pengaruh-

pengaruh yang disebabkan oleh pers atau radio. Sehingga film dianggap sangat 

efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan dengan jangkauan yang luas, 

nasional bahkan internasional. 

Dalam satu dekade terakhir, industri perfilman Indonesia mengalami masa-

masa sulit dimana perfilman indonesia cenderung lesu. Banyak faktor  yang 

mempengaruhinya, krisis ekonomi yang berpengaruh pada biaya produksi film, 

kualitas sumber daya insan perfilman (sutradara, penulis skenario, juru kamera, 

pemeran dan lainnya) yang kurang mampu menciptakan sebuah karya film ideal 

dan penonton film yang beralih menjadi penonton televisi seiring menjamurnya 

tayangan sinema elektronika (sinetron). Hal ini  memberikan implikasi pada 

kurangnya frekuensi penonton untuk datang ke gedung bioskop. 



 

 

Namun seiring dengan perbaikan ekonomi yang berjalan, dan muncul-

munculnya idealisme-idealisme dari para insan perfilman. Pada saat ini, 

perkembangan film Indonesia cukup menggembirakan beberapa tahun terakhir, 

dimana film Indonesia kini semakin berjaya di dalam negeri. Secara kuantitas, 

jumlah film Indonesia yang diproduksi dari tahun ke tahun cukup signifikan 

kenaikannya. Namun sayang, banyaknya film Indonesia yang muncul itu akhirnya 

menyebabkan kecenderungan kesamaan tema dan alur cerita, dimana sebagian 

besar produser terjebak pada cerita cinta dan horor.  

Adalah Alenia Picture yang mencoba untuk mengangkat cerita berdasarkan 

kisah nyata yaitu ketika pada tahun 1999, propinsi ke-27 Indonesia yaitu Timor 

Timur memisahkan diri dan menjadi negara sendiri dengan nama Timor Leste. 

Tetapi ada sebagian kecil warga Timor Leste (sekitar 300.000 orang) yang tetap 

memilih untuk menjadi warga negara Indonesia sehingga mereka harus rela 

meninggalkan Timor Leste dan mengungsi ke wilayah Indonesia yaitu di Kupang 

(Nusa Tenggara Timur), dengan mengambil judul “Tanah Air Beta” 

Ada unsur nasionalisme, kecintaan warga Timor Leste kepada tanah airnya, 

Indonesia, ada kesedihan yang harus dialami warga yang akhirnya memilih tetap 

menjadi warga negara Indonesia dan ada optimisme menghadapi kerasnya  hidup. 

Nasionalisme belakangan menjadi suatu isu yang patut mendapat perhatian, 

mengingat banyaknya usaha dari beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari 

NKRI. Ini tentu memprihatinkan bagi negara Indonesia yang besar, yang terdiri 

dari berbagai macam suku, dimana cita-cita pendahulu yang menginginkan 



 

 

persatuan dan kesatuan tetap terjaga di Indonesia. Kedepan tentu kejadian 

disintegrasi bangsa Timor Leste terjadi pada daerah-daerah lain di Indonesia. 

Banyak cara dapat dilakukan oleh anak bangsa untuk membangkitkan, 

menumbuhkan kecintaan pada negara Indonesia ini, salah satunya adalah film. Di 

samping itu, disintegrasi bangsa menjadi isu nasional di kalangan masyarakat. Hal 

ini tidak terlepas dari kinerja pemerintah pusat, pemerintah daerah dan faktor yang 

paling menentukan adalah ketidakpercayaan publik/masyarakat kepada 

pemerintah, serta kecintaan masyarakat pada bangsa dan Negara. Hal ini menjadi 

penting untuk memberikan pesan positif pada pemerintah, masyarakat akan 

pentingnya untuk mewujudkan keadilan sosial, sehinga menumbuhkan rasa 

kepedulian pada nasib sesama warga Negara Indonesia. Melalui film yang 

bergenre drama keluarga ini, peneliti ingin mengetahui isi yang terkandung dalam 

film tanah air beta dengan mengambil judul “Nasionalisme Dalam Film Drama 

Keluarga Indonesia (Analisis Isi film Tanah Air Beta Karya Ari Sihasale)”  

B. RUMUSAN MASALAH 

Penelitian terhadap film Tanah Air Beta karya Sihasale ini memiliki 

rumusan masalah sebagai berikut. 

“Berapa frekuensi munculnya pesan nasionalisme pada film Tanah Air Beta yang 

ditampilkan selama film diputar/ditayangkan?” 

 

 



 

 

C. TUJUAN PENELITAN 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui munculnya pesan nasionalisme pada sebuah karya sastra film 

Tanah Air Beta dalam bentuk simbol/bendera merah putih, lagu, tulisan.  

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Secara akademis 

Bagi mahasiswa khususnya konsentrasi Audio Visual (AV) dan akademis, 

manfaatnya adalah sebagai sarana pengetahuan dalam menangkap suatu 

konsep dan pesan yang disampaikan oleh sebuah film, serta dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang dasar dan cara melakukan analisis terhadap 

film. 

2.  Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan membuka wawasan 

dan analisis bagi penggemar film Audiensi dan masyarakat luas terutama 

terhadap sebuah karya film. 

3. Bagi Rumah Produksi 

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kualitas film yang telah 

dihasilkan dari segi tingkat pemahaman, pengetahuan dan ketertarikan 

masyarakat penikmat film. 

 


