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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Film merupakan salah satu dari sekian bentuk media massa yang 

mampu memberikan nilai hiburan pada masyarakat disaat kepenatan aktifitas 

masyarakat dalam menjalani rutinitas kehidupan sehari-hari. film berperan 

sebagai sarana komunikasi yang digunakan untuk menyebarakan hiburan 

yang menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, humor dan sajian teknis 

lainnya pada masyarakat umum (Marselli, 1996:13). Film sering digunakan 

sebagai alat sosialisasi atau sebagai media untuk mengkonstruksi wacana 

tertentu bagi kesadaran masyarakat. Perkembangan film itu sendiri juga tidak 

lepas dari perkembangan budaya masyarakat yang berlaku dibelakangnya. 

Film yang dipilih sebagai salah satu media massa, mempunyai kekuatan 

dan kemampuan dalam menjangkau banyak segmen sosial, karena film 

dipandang mampu memenuhi permintaan dan selera masyarakat akan 

hiburan. Selain sifat film itu sendiri adalah sebagai media komunikasi massa 

yang dapat memproduksi secara masal dalam tempat yang berbeda dalam 

waktu yang bersamaan. Oleh karenanya film sebagai media komunikasi 

massa, bisa menjadi media yang dapat melampaui batas teritori dan batas 

sosial tertentu, sehingga dapat menjangkau dan menyentuh kesadaran pada 

setiap aspek masyarakat. 
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Film dapat memproduksi pesan yang akan dikomunikasikan lewat 

pemanfaatan teknologi kamera, warna, dialog, sudut pengambilan gambar, 

musik dan suara menjadi tampilan audio dan visual yang terekspresikan 

menjadi sebuah karya seni dan sastra yaitu bagaimana adegan satu dengan 

adegan yang lain dirangkai membentuk cerita film sehingga isi pesan dalam 

film yang disampaikan mudah dipahami oleh penonton (Susanto, 1986:58). 

Perkembangan industri film di tanah air semakin menunjukan geliatnya 

setelah lama mati suri, berawal dari respon penonton indonesia yang cukup 

baik ketika film ” Ada apa dengan cinta ” ditayangkan di bioskop tanah air 

setelah hal tersebut kemudian berlanjut dengan banyaknya produksi film 

nasional dalam setahunnya, berbabagai ragam cerita ditawarkan guna 

menambah maraknya industri film yang mencoba kembali pada alurnya. 

Dengan dipelopori para sineas muda, industri film indonesia kini berjalan 

lagi. Banyak film bermunculan dan salah satunya adalah film Jamila dan 

Sang Presiden karya Ratna Sarumpaet, yang diproduksi pada tahun 2009. 

Film Jamila dan Sang Presiden, garapan Ratna Sarumpaet mengisahkan 

perdagangan anak dan perempuan (trafficking). Film ini diangkat dari naskah 

drama teater berjudul Pelacur dan Sang Presiden (2006). Film ini 

menceritakan Jamila (Atiqah Hasiholan) yang terpuruk karena sang kekasih 

dijodohkan dengan perempuan lain. Dia sakit hati karena terlanjur hamil. 

Kekecewaan itu bermuara pada sebuah tembakan yang bersarang di dada 

Nurdin (Adjie Pangestu). Kematian sang menteri muda yang mengurusi 

kemiskinan negeri ini mengantar Jamila pada hukuman mati. 
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Jamila menyerahkan diri setelah membunuh sang menteri. Dia 

dijebloskan ke penjara yang dipimpin oleh sipir penjara perempuan bernama 

Ibu Ria (Christine Hakim). Keinginan Jamila untuk mati telah bulat. Dia 

enggan menunjuk seorang pengacara maupun meminta permohonan grasi 

kepada presiden. Di luar penjara, suara massa bayaran mengatasnamakan 

ormas Islam pimpinan provokator bertitel sarjana (diperankan Fauzi Baadila), 

sangat menginginkan Jamila dihukum mati. 

Meski hujatan datang bertubi-tubi, seorang penulis muda bernama 

Ibrahim (Dwi Sasono) yang mencintai Jamila, berjuang membelanya. Tapi 

sayang, pengacara yang dikirim Ibrahim selalu ditolak Jamila. Jamila merasa 

dirinya telah lama mati, sejak dijual bapaknya kepada mucikari. Hukuman 

mati baginya hanyalah sebuah proses. Film yang diakui Ratna menguras 

kocek hingga Rp6,5 miliar ini beralur mundur. Di dalam sel, sambil 

menunggu proses eksekusi, memori Jamila diputar satu persatu. 

Mulai dari dijual bapaknya, dilecehkan pamannya, hamil muda, lalu 

keguguran, mencari adiknya Fatimah, hingga membunuh Nurdin. Hingga 

akhir, cerita terus fokus pada pergulatan Jamila. Sosok sang presiden yang 

dijual lewat judul sampai tak ketahuan wujudnya. Hanya diwakili oleh 

gambar istana negara dan reportase media massa tentang jawaban dari juru 

bicara kepresidenan.  

Di Lembaga Pemasyarakatan (LP) itu, dari buku harian Jamila yang 

diambil Ibu Ria, memberi tahu masa lalu Jamila yang kelam. Ia dijual oleh 

ibunya kepada mucikari yang menjualnya kepada sebuah keluarga kaya. Di 

keluarga itu, terdapat suami istri yang tua dan beranak laki-laki. Kedua lelaki 
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itu memperkosa Jamila setiap malamnya secara bergantian sampai akhirnya 

sang anak dibunuh oleh Jamila dan Jamila segera kabur. Bersamaan, sang Ibu 

(Jajang C. Noer) yang tahu kelakuan suaminya, membunuh dia. Dari keluarga 

itu, ia kabur dan menjadi pembantu di kompleks pasar, mengetahui ia akan 

diperkosa, Jamila kabur lagi sambil melintasi sebuah diskotek. Disana, ia 

dikira sebagai salah satu dari PSK ketika polisi menggrebek tempat itu. 

Sampai cukup besar, ia dirawat oleh seorang PSK yang baik hati bernama 

Susi (Ria Irawan) yang ikut terjaring di diskotek. Kembali ke masa kini, 

Jamila dituntut oleh berbagai aktivis masyarakat untuk dihukum mati. Dalam 

penjara ia diberikan simpati oleh Surya (Surya Saputra) yang iba atas dirinya. 

Namun Jamila tidak mengindahkan dia, bahkan Ibrahim, Jamila semakin 

memikirkan nasib adiknya, Fatimah yang sudah lama berpisah. 

Terjadi pertengkaran verbal antara Ibu Ria dan Jamila. Jamila 

membunuh sang menteri atas kebenciannya terhadap politikus dan negara, 

yang telah membiarkan kehidupannya menjadi sengsara. Atas kelakuannya, ia 

dikurung di sel isolasi. Beberapa hari kemudian, Jamila dijatuhi hukuman 

mati kendati banyak masyarakat yang prihatin atas nasibnya. Ibu Ria yang 

mulai iba, membujuk Jamila untuk mengajukan perpanjangan sebelum ia 

dihukum mati. Dalam 36 jam sebelum hukuman, ia berkeras bertemu dengan 

presiden karena ialah yang telah bertanggung jawab atas keadaan yang 

menimpanya selama ini. Jamila menceritakan kepadanya mengenai di 

Kalimantan. Saat ia membunuh seorang lelaki yang telah menyengsarakan 

adiknya dalam rumah bordil, saat itu Jamila yang menyamar menjadi pelacur 

disana berhasil menemukan baju Fatimah walau ia tak menemukannya. 
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Sehari sebelum hukuman Jamila, Susi ditemui oleh Ibrahim. Susi lalu 

menceritakan, mengenai saat Nurdin yang jatuh cinta kepada Jamila dan 

diberi kemewahan, Jamila mendapat pukulan atas berita akan menikahnya 

Nurdin. Namun, Jamila memberi tahu kalau ia mengandung anak Nurdin. 

Pada sebuah kesempatan di muka umum, Nurdin dipermalukan oleh Jamila 

secara tidak langsung. Saat mereka bertemu di sebuah kamar Hotel, Nurdin 

mengancamnya dengan sebuah pistol apabila ia tidak mau berhenti. Namun 

saat pertengkaran, Jamila membunuh Nurdin dengan pistol tersebut untuk 

melindungi diri. Di penjara, Jamila tetap tidak mengubah keputusannya untuk 

mengajukan perpanjangan. Sampai akhirnya ia diantar menuju tempat 

eksekusi, bunyi pistol ditembakkan, mengimplikasikan bahwa akhirnya 

Jamila dihukum mati. Kemudian film menuliskan fakta-fakta mengenai 

perdagangan anak dan prostitusi. 

Meski film keluaran Multivision Plus ini meyiratkan banyak pesan 

moral, Ratna mengemasnya menjadi konflik yang tak punya klimaks. Bahkan 

entah di bagian mana mencari keterkaitan Jamila dengan Sang Presiden. 

Debut Atiqah sebagai pemeran utama boleh dibilang cukup bagus. 

Meskipun di beberapa adegan aktingnya lebih mirip teater ketimbang 

akting pemain film, anak kandung sang sutradara ini mencoba berusaha 

semaksimal mungkin. Kehadiran nama besar Christine Hakim jelas jadi 

jualan film ini. Lakonnya yang selalu berseragam biru banyak dimunculkan. 

Sayang, perannya kali ini tak banyak mengundang konflik.(ang/fed) 

(http://xpresiriau.com/film-movie-sinopsis-resensi/film-jamila-dan-sang-
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presiden-gambaran-realita-trafficking/, diakses pada tanggal 8 November 

2010). 

Selain gambaran tentang trafficking yang ada pada film Jamila dan 

Sang Presiden ini, peneliti mengasumsikan adanya sebuah kritik sosial pada 

pemerintahan, masyarakat, atau instansi swasta yang ada pada film ini. Akan 

tetapi keberadaan film dianggap sebagai media ampuh dalam menyalurkan 

kritik sosial dibanding media lain. Sebagai media yang lebih cenderung 

bermanfaat sebagai media hiburan, bisa saja menjadi alasan bahwa film 

bukan menjadi media ampuh dalam menyalurkan kritik sosial. Namun, 

seiring dengan perkembangan dunia perfilman, bukan hal yang tak mungkin 

bahwa film mampu dijadikan sebagai media penyalur kritik sosial.  

Sedikitnya ada dua argumen untuk melihat film sebagai kritik sosial. 

Pertama, film, sebagaimana media lain, punya peluang menyumbangkan 

sesuatu bagi masyarakatnya. Hal ini tanpa bermaksud untuk membebani 

proses produksi film yang sudah sedemikian rumit dan mahal, tetapi 

tanggungjawab film sebagai media dan wahana pengungkapan ekspresi tetap 

ada. Toh pesan yang disampaikan dengan baik tetap bisa menghibur. Kedua, 

dalam konteks produksi yang mahal, tanggungjawab film menjadi lebih 

nyaring lagi. Jika media film digunakan semata-mata untuk bersenang-senang 

dan tak mampu menangkap sedikit banyak hal yang menjadi permasalahan di 

masyarakat, tentu hal ini merupakan pemborosan. 

Media film sebenarnya memiliki kekuatan lebih dibandingkan media 

lain dalam melakukan representasi terhadap kenyataan. Jurnalisme mungkin 

mendaku kerjanya pada realitas, tetapi jurnalisme dikendalikan oleh prinsip 
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kelayakan berita yang memenggal realitas itu dalam satuan-satuan kelayakan 

berita tersebut. Sedangkan film nyaris tak terbatasi oleh hukum-hukum 

ekstrinsik macam itu. Ketika pembuat film memilih sebuah tema, maka yang 

membatasinya adalah hukum-hukum intrinsik film itu sendiri. Dengan pilihan 

yang nyaris sama luasnya dengan kehidupan itu sendiri, film punya 

kemungkinan yang tak terbatas (http://www.filmpendek.com/old/artikel-

film/film-sebagai-kritik-sosial.html, diakses pada tanggal 8 November 2010). 

Berdasarkan uraian diatas, menjadikan alasan peneliti untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang kritik sosial yang ada dalam film Jamila dan 

Sang Presiden. Untuk mengetahui adanya kritik sosial dalam film Jamila dan 

Sang Presiden ini peneliti menggunakan analisis isi sebagai alatnya. Dimana 

dengan analisis isi ini, peneliti akan mendapatkan banyaknya prosesntase 

kemunculan kritik sosial sesuai kategorisasi yang telah ditentukan. Maka 

judul penelitian ini adalah Analisis Isi Kritik Sosial pada Film Jamila dan 

Sang Presiden Karya Ratna Sarumpaet. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa frekuensi 

kemunculan kritik sosial dalam film Jamila dan Sang Presiden karya Ratna 

Sarumpaet? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi kemunculan 

kritik sosial dalam film Jamila dan Sang Presiden karya Ratna Sarumpaet. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Memberikan manfaat bagi peneliti lain dalam mengembangkan dan 

memperluas pendalaman studi komunikasi khususnya pengkaji 

komunikasi perfilman, sehingga mampu menjadi referensi bagi penelitian 

serupa dimasa yang akan datang. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi dan penikmat 

film dimana dengan mengetahui kandungan isi serta tema pesan tertentu 

dari film, maka penikmat dan praktisi film dapat melakukan intepretasi 

secara luas dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap film 

tersebut. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Film  

Sesuai dengan Undang- undang perfileman No.6 tahun 1992, Bab1, 

Pasal 1 menyebutkan bahwa:yang dimaksud dengan film adalah karya cipta 

seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar 

yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita 

selluloid, pita video, piringan video dan atau bahan hasil temuan teknologi 

lainnya dalam bentuk, jenis, ukuran, melalui kimiawi, proses elektronik atau 

proses lainnya atau tanpa suara yang dapat mempertunjukkan atau 

ditayangkan dengan system proyeksi mekanik, elektronik dan atau lainnya 

(Baksin, 2003:6). 
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Film merupakan sebuah alat untuk menyapaikan pesan yang efektif 

dalam mepengaruhi khalayak dengan pesan-pesan yang disampaikannya. 

Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat melalui muatan 

pesan-pesannya (message) (Sobur, 2004:127). Tema-tema yang diangkat di 

dalam film menghasilkan sebuah nilai-nilai yang biasanya didapatkan di 

dalam sebuah pencarian yang panjang tentang pengalaman hidup,realitas 

sosial,serta daya karya imajinatif dari sang penciptanya dengan tujuan dalam 

rangka memasuki ruang kososng khalayak tentang sesuatu yang belum 

diketahuinya sama sekali sehingga tujuan yang ingin dicapainyapun sangatlah 

bergantung pada seberapa antusias khalayak terhadap tema-tema yang 

diangkat di dalam film tersebut. 

Tema-tema di dalam film biasanya tidak lepas dari masalah yang 

memang selama ini telah menjadi sebuah realita di dalam kehidupan seperti 

tema cinta,keluarga,perjalanan hidup serta hal-hal yang memang selama ini 

menjadi daya ktetif imajiantif sang pembuat film, seperti film kartun, animasi, 

dsb. Film umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu 

termasuk berbagai system tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya 

mencapai efek yang diharapkan. Yang paling penting di dalam film adalah 

gambar dan suara; kata yang diucapkan (ditambah dengan suara-suara lain) 

yang serentak mengiringi gambar-gambar dan musik film. 

1.1. Jenis Film (Genre Film)  

Pada dasarnya genre atau jenis film ada bermacam-macam. Sebenarnya 

tidak ada maksud tersendiri dengan pemisahan tersebut namun secara tidak 

langsung dengan hadirnya film dengan karakter-karakter tertentu, 
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memunculkan pengelompokkan tersebut. Beberapa genre film menurut M. 

Bayu Widagda & Winastwan  Gora S, yang berjudul Bikin Sendiri Film 

Kamu,Panduan Produksi Film Indonesia (2004:26) sebagai berikut : 

a. Action – laga 

Film yang bertema laga dan mengetengahkan tentang perjuangan hidup 

dengan bumbu utama keahlian setiap tokoh untuk bertahan dengan 

pertarungan hingga akhir cerita. 

b. Comedi - humor 

Film ini mengandalkan kelucuan sebagai factor penyajian utama. Genre 

jenis ini tergolong paling disenangi, dan merambah segala usia segmentasi 

penonton. Tetapi termasuk paling sulit dalam menyajikannya, apabila 

kurang waspada komedi yang ditawarkan terjebak humor yang sleptick, 

terkesan memaksa penonton dengan kelucuan yang dibuat-buat. 

c. Roman - Drama  

Roman–drama adalah genre film yang popular di kalangan 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 

tak pernah puas terjawab. 

d. Misteri – Horor 

Misteri–horor adalah sebuah genre khusus dunia perfilman. Dikatakan 

genre khusus karena bahasannya sempit dan berkisar pada hal yang itu-itu 

saja, namun genre ini mendapat perhatian yang lebih dari penonton. Hal 
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ini disebabkan keingintahuan 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 para sineas 

muda ataupun produser film semakin beragam tentang  jenis film yang 

pernah diproduksi.  

Menurut Heru Efendy dalam buku Mari Membuat Film (Effendy,  2002 

:11) dijelaskan masing-masing pengertian dari jenis-jenis film yang ada 

dalam perkembangannya dewasa ini, sebagai berikut : 

a. Film Dokumenter (Documentary Films) 

Jenis film dokumenter adalah film yang menyajikan relita melalui 

berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Namun harus 

diakui, bahwa film documenter tidak lepas dari tujuan penyebaran 

informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. 

b. Film Cerita Pendek (Short Films) 

Durasi film cerita pendek adalah kurang dari 60 menit. Sebagian besar 

pembuat film menjadikan film cerita pendek sebagai batu loncatan untuk 

kemudian memproduksi film cerita panjang. Jenis film ini banyak 

dihasilkan oleh para mahasiswa jurusan ilmu komunikasi atau jurusan film 

yang sedang menempuh mata kuliah produksi film. 

c. Film Cerita Panjang (Feature-Length Film) 

Film cerita panjang adalah film dengan durasi lebih dari 60 menit, dapat 

dikatakan lazimnya film ini adalah antara 60-100 menit. Film ini diputar di 

bioskop atau 21 yang ada di kota-kota besar. Terkadang film cerita 

panjang juga diproduksi di atas durasi 180 menit, seperti film hasil 



12 

 

produksi India dan Hollywood. 

d. Film-film Jenis Lain 

Ada beberapa film jenis lain selain penjabaran jenis-jenis film diatas, 

diantaranya yang termasuk dalam film-film jenis lain adalah Profil 

Perusahaan (Corporate Profile), Iklan Televisi (TV Commercial), Program 

Televisi (TV Programme), dan Video Klip (Music Video). 

 

2. Film Sebagai Medium Komunikasi Massa 

 Dalam buku Hafied Cangara yang berjudul Pengantar Ilmu 

Komunikasi (2003:4), secara sederhana proses komunikasi adalah 

penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui media tertentu. 

Komunikasi juga merupakan satu aktivitas yang sangat mendasar 

(fundamental) dalam kehidupan manusia, karena komunikasi sudah menyatuh 

dalam diri manusia sejak manusia itu lahir, sehingga komunikasi itu dianggap 

sebagai kebutuhan manusia untuk saling berhubungan dengan sesamanya.  

Menurut Jalaludin Rahmat dalam buku Komunikasi Massa Suatu 

Pengantar (Winarni, 2003:6), menjelaskan komunikasi massa merupakan 

jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang tersebar 

heterogen, dan anonim melalui media cetak/elektronik sehingga pesan yang 

sama dapat diterima secara serentak. 

Sebagai suatu bentuk komunikasi massa, film memiliki muatan yang 

kompleks, dari produser, pemain hingga seperangkat kesenian yang lain yang 

sangat mendukung seperti musik, seni rupa, teater, dan seni suara. Semua 
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unsur tersebut terkumpul menjadi komunikator dan bertindak sebagai agen 

transformasi budaya (Baksin, 2003:2). 

Sebagai medium atau suatu cara untuk berkomunikasi, dalam sebuah 

film ada sesuatu yang ingin disampaikan pada penonton. Dalam film, cara 

berkomunikasinya adalah cara bertutur ada tema, tokoh, cerita, secara 

audiovisual, yang pada akhirnya mengkomunikasikan suatu pesan, emplisit 

maupun implisit secara dramatik. 

Menurut Seno Gumira Ajidarma dalam bukunya Layar Kata 

menyebutkan bahwa sebuah film dianggap berhasil berkomunikasi secara 

baik jika berhasil menyampaikan pesan secara mengesankan. Mengesankan 

disini dicontohkan Seno pada kasus penonton yang tidak hanya tahu bahwa 

peristiwa dalam film itu mengharukan, melainkan juga ikut terharu ketika 

menyaksikannya (Ajidarma, 2000:6-7). 

Sementara menurut Graeme Turner dalam buku Film, Ideologi dan 

Militer, Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia karya Budi Irawanto 

menegaskan bahwa perkembangan teori film belakangan ini mengungkapkan 

substansi film lebih sebagai praktik sosial, dimana film tidak hanya dipesani 

sebagai ekspresi seni pembuatnya, tetapi melibatkan interaksi yang kompleks 

dari setiap elemen pendukung, mulai proses produksi, distribusi, maupun 

eksibisinya. Dalam perspektif praktik sosial, diasumsikan adanya interaksi 

antara film dengan ideologi kebudayaan, dimana film diproduksi dan 

dikonsumsi. Selain itu, pesan dalam sebuah film bisa merupakan gambaran 

dari realita yang ada dalam masyarakat. Konsep ini lebih melihat film sebagai 

refleksi masyarakat ini. (Irawanto, 1999:10-11). 
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Garth Jowett (Irawanto, 1999:13) berpendapat bahwa film merupakan 

potret dari masyarakat di mana film itu dibuat. Film selalu merekam realitas 

yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian 

diproyeksikan ke atas layar. Pesan yang dikomunikasikan melalui media film, 

selain bertujuan untuk menghibur dan memberi penerangan pada masyarakat, 

ternyata juga bisa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pendapat 

masyarakat luas.  

Dalam temuannya, Budi Irawanto (1999:177) mengungkapkan bahwa 

pada masa pemerintahan Orde Baru, sinema Indonesia bisa digunakan 

sebagai medium hegemoni militer. Melalui film-film yang diklaim sebagai 

film sejarah, keunggulan perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh militer 

lebih dominan dipresentasikan dibandingkan dengan perjuangan diplomasi 

oleh elit politik sipil. Maka terbentuklah citra bahwa militerlah yang telah 

membentuk dan menjaga bangsa ini, yang akhirnya diyakini masyarakat 

bahwa kemerdekaan Indonesia lebih sebagai buah dari perang kemerdekaan, 

bukan hasil dari revolusi.  

Askurifai Baksin dalam bukunya “Membuat Film Indie Itu Gampang” 

menyebutkan bahwa salah satu unsur komunikasi yang perlu dibahas lebih 

mendalam melalui penelitian ini adalah unsur pesan, dimana gagasan dari apa 

yang ingin disampaikan kepada khalayak luas terangkum didalamnya. Dalam 

kajian film, pesan komunikasi terwujud dalam cerita dan misi yang dibawa 

film tersebut serta terangkum dalam bentuk drama, action, komedi atau horor. 

Jenis inilah yang dikemas oleh sutradara sesuai dengan tendensi masing-

masing, dan tujuan yang berbeda-beda (Baksin, 2003 :2). 
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Demikian juga dengan pesan yang disampaikan dalam komunikasi 

melalui sebuah film, bisa mempengaruhi – menimbulkan efek dengan maksud 

tertentu. Terlepas apakah maksud mempengaruhi itu bersifat jelas dan 

langsung, atau sebaliknya. Dampak isi pesan dari sebuah film pada 

masyarakat juga bisa dilihat dari sejumlah penelitian film yang mengambil 

berbagai topik seperti pengaruh film terhadap anak, film dan agresivitas, dan 

masih banyak lagi. Dalam sebuah media massa termasuk juga media film, 

semua pesan yang terkandung dapat ditangkap dan dipahami degan cara 

menganalisanya. Pada dasarnya studi media massa mencakup pencarian pesan 

dan pesan yang terdapat didalamnya (Irawanto, 2003 :27). 

3. Film sebagai Kritik Sosial 

Secara estimologi, kritik merupakan sebuah celaan, kecaman, kupasan, 

tanggapan, pendapat dan interprestasi. Sedangkan sosial merupakan sesuatu 

yang berhubungan dengan orang banyak atau masyarakat; diartikan sebagai 

kata kolektif yang menunjukkan segala sesuatu yang menyangkut 

kepentingan umum (Pius&Dahlan, 1994:380, 608). Kritik sosial merupakan 

sebuah penilaian atau tanggapan dari masyarakat umum untuk mewujudkan 

kebaikan bersama terhadap sebuah fenomena atau peristiwa yang ditujukan 

kepada lembaga atau pemerintah maupun individu. Kritik merupakan salah 

satu bentuk dari pesan dimana isi dari kritik dapat menimbulkan efek pada 

khalayak, kemudian mempengaruhi terhadap pembentukan opini publik 

menunjukkan kekritisan masyarakat terhadap pesan sosial yang disampaikan. 

Kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat 

yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah 
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sistem sosial atau proses bermasyarakat. Dengan kata lain kritik sosial dalam 

hal ini berfungsi sebagai wahana untuk konservasi dan reproduksi sebuah 

sistem sosial atau masyarakat (Mas'oed, 1999:47). 

Kritik sosial juga dapat berarti sebuah inovasi sosial. Dalam anti kritik 

sosial menjadi sarana komunikasi gagasan-gagasan baru sembari menilai 

gagasan-gagasan lama untuk suatu perubahan sosial. Kritik sosial dalam 

kerangka yang demikian berfungsi untuk membongkar berbagai sikap 

konservatif; status quo dan vested interest dalam masyarakat untuk perubahan 

sosial (Mas'oed, 1999:48-49). 

Film adalah media yang paling efektif untuk menyampaikan pesan, 

karena film adalah media komunikasi. Dalam Mukaddimah Anggaran Dasar 

Karyawan Film dan Televisi 1995 dijelaskan bahwa film:“…bukan semata-

mata barang dagangan, tetapi merupakan alat pendidikan dan penerangan 

yang mempunyai daya pengaruh yang besar sekali atas masyarakat, sebagai 

alat revolusi dapat menyumbangkan dharma bhaktinya dalam menggalang 

kesatuan dan persatuan nasional, membina nation dan character building 

mencapai masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila". 

Salah satu fungsi film adalah, memang, sebagai kritik sosial. James 

Monaco dalam How to Read a Film menyatakan bahwa film bisa dilihat 

dalam tiga kategori. Sebagai Cinema (dilihat dari segi estetika dan 

sinematografi), Film (hubungannya dengan hal di luar film, seperti sosial dan 

politik), dan Movies (sebagai barang dagangan). Saya kira, film sebagai 

“Film” adalah fungsi kritik sosial, sementara kita masih sering menduelkan 

antara Cinema (art film) dengan Movies (film komersil). Padahal ketiganya 
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bisa saja bersatu di dalam satu film. Bahkan, film yang paling menghibur 

sekali pun, seperti film-film laris dari Hollywood, punya pesan-pesan kuat—

bahkan pengaruhnya lebih kuat dari film-film propaganda Russia--seperti 

yang pernah ditulis Usmar Ismail. 

Dalam suatu kesempatan, Usmar berdialog dengan Presiden Soekarno 

dan meminta pendapat tentang gaya (propaganda) film yang sesuai dengan 

revolusi Indonesia, apakah gaya Russia (yang kurang menghibur namun padat 

dengan misi) ataukah Hollywood (yang punya pesan yang longgar tapi sangat 

diminati, dan propagandanya masuk secara halus). Bung Karno saat itu 

bilang:Ambil jalan tengah, yaitu menghibur tapi kaya akan pesan,seperti neo-

realisme Italia. Intinya, apa pun genre atau alirannya, film bisa menjadi kritik 

sosial. 

Perjuangan film nasional dalam menyampaikan kritik sosial juga 

panjang. Dimulai oleh Usmar Ismail, di tahun 1950, mendirikan Perfini 

(Perusahaan film nasional Indonesia) dengan Darah dan Doa sebagai produksi 

pertama yang memperlihatkan problematika para pejuang secara nyata, 

disusul Lewat Djam Malam dan Tamu Agung. Lantas, diantaranya, ada Asrul 

Sani (Bulan diatas Kuburan, Para Perintis Kemerdekaan), Sjuman Djaya (Si 

Mamad, Si Doel Anak Modern, Si Doel Anak Sekolahan), Nyak Abbas Akub 

(Cintaku di Rumah Susun, Inem Pelayan Seksi), MT Risjaf (Naga Bonar), 

Chairul Umam (Kejarlah Daku Kau Kutangkap, Ramadan dan Ramona), dan 

Arifin C. Noer (Yuyun Pasien Rumah Sakit Jiwa, Taksi). 

Banyak teori menyatakan bahwa film sebaiknya menjadi cerminan 

seluruh atau sebagian masyarakatnya, alias ada kritik sosial disana. Film 
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sebaiknya mempresentasikan wajah masyarakatnya. Fungsinya sebagai arsip 

sosial yang menangkap Zeitgeist (jiwa zaman) saat itu Dan penonton terasa 

dekat dengan tema yang hadir dan bahkan serasa melihat dirinya sendiri, 

bahkan diajak mentertawakan dirinya sendiri, mengkritik dirinya sendiri. 

Dengan menghadirkan wajah masyarakat yang sesungguhnya, maka film itu 

pelan-pelan akan memfungsikan dirinya menjadi sebuah kritik sosial. Kalau 

kita setuju dengan hal ini, maka kita bisa menyatakan film seperti Marsinah 

(Slamet Djarot), Eliana Eliana (Riri Riza), Bendera (Nan Achnas), Arisan! 

(Nia Dinata), sebagai perjuangan awal kritik sosial generasi baru sineas 

Indonesia. Mungkin tidak setegas dan sekeras Gie, tapi ini adalah pilihan sang 

sutradara dalam mengemas kritik—dan tentu saja tafsiran penonton yang 

akan dibahas di bawah ini 

(http://iechaeruvanoel.multiply.com/journal/item/11, diakses pada tanggal 8 

November 2010)  

Media film sebenarnya memiliki kekuatan lebih dibandingkan media 

lain dalam melakukan representasi terhadap kenyataan. Jurnalisme mungkin 

mendaku kerjanya pada realitas, tetapi jurnalisme dikendalikan oleh prinsip 

kelayakan berita yang memenggal realitas itu dalam satuan-satuan kelayakan 

berita tersebut. Sedangkan film nyaris tak terbatasi oleh hukum-hukum 

ekstrinsik macam itu. Ketika pembuat film memilih sebuah tema, maka yang 

membatasinya adalah hukum-hukum intrinsik film itu sendiri. Dengan pilihan 

yang nyaris sama luasnya dengan kehidupan itu sendiri, film punya 

kemungkinan yang tak terbatas. 
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Media film kemudian dipenuhi diskusi mengenai hubungan muatan 

film dengan konteks masyarakat yang menghasilkannya. Uni Soviet pernah 

menggunakan media film sebagai media propaganda yang sangat efektif 

dengan pendekatan formalisme mereka. Italia pernah mengenal neo-realisme 

yang mendekati problem-problem stuktural kemiskinan pasca Perang Dunia 

Pertama. Perancis misalnya pernah mengenal realisme puitis yang merespon 

kegelisahan pasca Perang Dunia Kedua. Amerika tahun 1950-an dipenuhi 

oleh kisah fiksi ilmiah yang menggadang ketakutan terhadap perang bintang 

akibat peluncuran Sputnik oleh Uni Soviet. 

Contoh-contoh di atas sekadar gambaran bahwa pembuat film di 

berbagai belahan dunia terus mencari muatan dan cara tutur yang mampu 

menangkap elan masyarakatnya. Hal ini tak mudah dan berangkat dari tradisi 

yang panjang, baik dalam berkesenian secara umum maupun dalam bertutur 

lewat media film. Negeri ini belum memiliki keduanya. Paling tidak, cara 

tutur media film di negeri ini sama sekali belum ajeg dan belum memiliki 

tradisi yang panjang. Faktor lainnya, media film kaprah dipandang sebagai 

sebuah kegiatan ekonomi yang tak perlu repot dengan pengungkapan muatan 

dan pencarian cara tutur yang mampu menangkap elan masyarakat tersebut. 

Kedua faktor ini menjadikan media film di Indonesia dipandang 

sebelah mata dalam menyumbang pertukaran wacana kemasyarakatan yang 

penting, apatah lagi dalam melakukan kritik sosial. Namun persoalan bangsa 

ini sedemikian banyak dan para pembuat film tak seharusnya menutup mata 

begitu saja terhadapnya. Tak banyak film Indonesia yang mampu menangkap 

persoalan di balik permukaan, apalagi mengangkat kritik yang tajam.Dari sisi 
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ini, film Indonesia sempat berada pada titik terendah ketika film-film yang 

diproduksi adalah film dengan tema seks seperti Ranjang Ternoda, Gairah 

Malam, Limbah Asmara, yang pada dasarnya meniru film-film porno 

komersial. Peniruan itu tampak pada dua ciri:miskinnya plot dan hubungan 

seks antar tokoh untuk mengakhiri adegan. Selanjutnya setelah gairah 

membuat film bangkit lagi lima tahun terakhir, film-film yang diandalkan 

adalah film horor dan percintaan remaja yang tak mempersoalkan kenyataan 

yang mereka hadapi. 

Hal ini ironis mengingat kondisi politik yang kini relatif bebas untuk 

berekspresi. Para pembuat film bagai tak menyambut kondisi ini dengan 

memberi sumbangan yang lebih signifikan untuk kehidupan masyarakat yang 

lebih luas. Kebanyakan film lebih berorientasi mengejar keuntungan dan 

mengambil jalan mudah dalam mengungkapkan tema dan mencari cara tutur 

yang baru. Beberapa film seperti Marsinah karya Slamet Rahardjo, Catatan 

Akhir Sekolah karya Hanung Bramantyo atau Virgin karya Hanny Saputra 

mencoba memberikan semacam komentar terhadap kenyataan yang mereka 

lihat. Namun mereka belum melakukan kritik yang tajam dan langsung, 

masih sebatas melihat kenyataan sebagai sesuatu yang tidak ideal dan masih 

terbatas menjadi semacam komentar sosial 

(http://www.filmpendek.com/old/artikel-film/film-sebagai-kritik-sosial.html, 

diakses pada tanggal 8 November 2010). 

Berdasarkan “Trames” Journal of the Humanities and Social Sciences 

1 2000, menjelaskan ada tiga pembagian dari kritik sosial yang digunakan 
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peneliti sebagai kategorisasi Kritik Sosial pada film Jamila dan Sang Presiden 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kritik Sosial Terbuka ( Unmasking Social Criticism) 

Ketika praktek kritik sosial terbuka, dia menunjukkan bahwa 

ada kesenjangan antara kepentingan yang benar-benar memotivasi 

tindakan dan norma-norma yang individu banding dalam membenarkan 

tindakan mereka. Orang bisa dan sering tidak membuat kesalahan 

tentang apa yang memotivasi perilaku mereka, dan kadang-kadang 

mereka termotivasi bukan oleh apa yang mereka katakan, meskipun 

mereka tidak salah. Mungkin motif egois dan moral tercela bahkan jika 

mereka mengatakan bahwa mereka bertindak demi hal-hal yang secara 

moral baik, dan bahkan jika mereka tulus berpikir bahwa mereka 

bertindak demi moral yang baik. Kritik sosial dapat membuka kedok 

sebenarnya di balik motif-motif tertentu praktek sosial, tuntutan 

masyarakat untuk memperbaiki pandangan mereka tentang motif 

mereka, dan akhirnya mereka melakukan tindakan yang bersifat 

dibenarkan dan termotivasi berkaitan dengan alasan moral diterima. 

Kritik sosial terbuka mengasumsikan yang bertentangan pandangan ke 

posisi kadang-kadang disebut egoisme psikologis. Terbuka kritik sosial 

mengasumsikan bahwa motif seseorang tidak selalu egois, bahwa motif 

dapat berupa diterima secara moral atau moral tercela. Orang dengan 

jelas dapat bertindak pada alasan bahwa mereka menolak jika mereka 

tidak tahu bahwa mereka bertindak atas tersebut, pada dasarnya pantas 
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ditolak. Tapi tentunya mereka tidak boleh bertindak atas dasar mereka 

menolak, dan jika mereka benar dalam menolak dasar itu.  

Kritik terbuka sulit. Meskipun kadang-kadang mudah 

mengungkapkan motif seseorang, hal ini tidak selalu terjadi. Seseorang 

yang tersangka yang mempunyai motif tersendiri bukanlah kritik sosial 

tapi paranoid. Ketika seseorang tepat di kecurigaan tentang orang lain, 

tidak harus mengikuti bahwa "orang jahat" tersebut akan mengaku 

bahwa mereka buruk. Mereka selalu dapat mengklaim bahwa motif 

mereka murni, dan sering tampaknya bahwa mereka hanya mampu 

melihat motif sebenarnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang 

mendalam.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kritik 

Sosial Terbuka merupakan kritik sosial yang mengacu pada personal 

dan karakternya. Dalam hal ini, karakater yang dimaksud adalah sifat-

sifat seseorang yang dianggap menyalahi aturan atau norma.  

2. Kritik Sosial Sosiologi (Sociological Social Criticism) 

Ketika klaim kritik sosial yang ada perbedaan antara apa 

anggota masyarakat benar-benar dilakukan dan apa yang mereka pikir 

mereka lakukan, dia praktek kritik sosial sosiologis. Rinci deskripsi dan 

interpretasi dari apa yang orang sebenarnya melakukan (sebagai 

semacam sejarah kritis masa kini), kadang-kadang mengungkapkan 

diperhatikan aspek kegiatan sehari-hari, termasuk diskriminasi, 

penindasan dan pelecehan. Kritik sosiologis dapat menunjukkan, untuk 

Misalnya, bahwa ada praktek-praktek rasis bahkan dalam masyarakat di 
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mana orang umumnya berpikir bahwa mereka menentang rasisme dan 

bahwa masyarakat mereka tidak termasuk praktek-praktek rasis. Ada 

kemungkinan bahwa seorang warga negara yang menentang rasisme 

dan percaya bahwa rasisme adalah sesuatu dari masa lalu adalah 

menyadari bahwa banyak dari rekan-nya masih rasis, atau bahwa dia 

telah menyembunyikan rasis sikap dan kebiasaan. Implikasi logis dari 

sudut pandang seseorang mungkin rasis kepercayaan, bahkan jika ada 

yang tidak dapat melihat bahwa implikasi sendiri.  

Dengan memberikan deskripsi baru, mengacu pada bukti 

empiris baru, dan menunjukkan implikasi logis dari berbagai sudut 

pandang, kritikus mungkin berjuang untuk perubahan sosial. Ilmu sosial 

(dan bidang khususnya tertentu sosiologi) yang relevan untuk kritik 

sosial hanya karena mereka sering menjelaskan konsekuensi dari 

komitmen kami dan menyediakan mengungkapkan interpretasi dari 

realitas sosial. Bersama penipuan diri, sosial ilusi dan kesadaran palsu, 

dipahami sebagai ketidaktahuan umum fakta sosial sehari-hari tetapi 

tidak menyenangkan, adalah beberapa objek sosial criticism. 

Kadang-kadang kritik sosial sosiologis bertujuan untuk 

mendefinisikan fenomena sosial di cara baru. Alih-alih menetapkan 

implikasi tersembunyi dari kami pikiran dan praktek, kritikus mungkin 

berpendapat bahwa tertentu akrab sosial praktek yang benar-benar 

sesuatu yang lain daripada apa yang mereka pikir umumnya menjadi. 

Mungkin praktek yang diberikan adalah rasis, bahkan jika tidak 

dianggap begitu. Argumen semacam ini juga merupakan suatu bentuk 
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sosiologis kritik, dan mereka didasarkan pada keyakinan bahwa 

penamaan hal-hal yang merupakan cara efektif untuk mengubah 

keadaan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kritik 

sosial sosiologi adalah kritik sosial yang mengacu pada kehidupan 

(lingkungan) sosial, interaksi sosial dan keadaan lingkungan sekitar. 

Hal ini dapat dicontohkan dengan keadaan sosial yang carut marut, 

penuh dengan permasalahan sosial dan sebagainya. 

3. Kategori Sosial Prinsip (Principled Social Criticism). 

Mungkin jenis yang paling umum kritik sosial adalah 

berprinsip kritik sosial (Principled Social Criticism). Ini menyangkut 

kemungkinan disparitas, di satu sisi, antara prinsip-prinsip moral yang 

memadai (atau views) dan kepercayaan masyarakat tentang prinsip-

prinsip moral yang memadai, dan, pada lain pihak, perbedaan antara 

praktek-praktek yang direkomendasikan oleh prinsip-prinsip moral 

yang memadai dan praktek aktual orang. Sebuah kritik sosial berprinsip 

mungkin mengkritik, mengatakan, undang-undang tentang hukuman, 

karena dia berpikir bahwa mereka tidak adil. Atau ia mungkin 

mengkritik sesama orang dalam satu negara dari pandangan tentang 

undang-undang tentang hukuman, karena dia berpikir bahwa orang-

orang ini salah, karena mereka mendukung hukum yang tidak adil. 

Penting asumsi dalam kritik sosial berprinsip adalah keyakinan bahwa 

orang mungkin salah dalam keyakinan moral mereka.  
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Tanpa anggapan ini, banyak kritik sosial akan ada gunanya. 

Tentu saja, perselisihan sipil diskusi seringkali didasarkan pada 

perselisihan tentang empiris (sosial) fakta, bukan prinsip moral 

memadai atau pandangan. Orang mungkin tidak setuju tentang 

penerimaan moral jenis tertentu hanya hukuman karena mereka tidak 

setuju tentang fakta-fakta mengenai efek dari jenis hukuman. Tapi 

sering semacam ini konfrontasi telah mereka berakar pada nilai-nilai 

moral yang bertentangan. Dengan demikian, kritik berprinsip 

menyarankan bahwa ada perbedaan yang tegas antara pandangan moral 

dibenarkan dan pandangan moral yang sebenarnya (meskipun beberapa 

pandangan moral yang sebenarnya mungkin dari tentu saja bisa 

dibenarkan juga). The "prinsip moral" yang terdapat dalam kritik sosial 

harus berprinsip dipahami dalam arti luas. prinsip-prinsip moral bisa 

prinsip-prinsip keadilan atau pandangan tentang kebajikan dan nilai-

nilai, dan mereka dapat memiliki seorang religius atau sekuler tanah. 

prinsip-prinsip moral juga bisa memadai bagian dari doktrin politik 

yang luas. Sebuah Weltanschauung komprehensif dapat berfungsi 

sebagai "prinsip moral" dalam kritik berprinsip. Singkatnya, kritik 

sosial berprinsip dapat menggunakan sumber yang telah atau diklaim 

memiliki implikasi normatif yang relevan. 

Kritik Sosial Berprinsip berdasarkan uraian diatas dapat 

diartikan bahwa kritik sosial berprinsip mengacu pada penyalahgunaan, 

penyelewengan terhadap aturan-aturan yang berlaku atau bisa dikatakan 

sebagai pelanggaran hukum. 
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F. Definisi Konseptual 

1. Kritik Sosial 

Kritik sosial adalah penilaian ilmiah atau pengujian terhadap keadaan 

masyarakat pada suatu saat (Mas'oed, 1999;13). la mengemukakan bahwa 

dalam bidang politik istilah kritik sosial seringkali memperoleh konotasi 

negatif karena diartikan mencari kelemahan-kelemahan pihak lain dalam 

pertarungan politik.  

2. Film 

Sesuai dengan Undang- undang perfileman No.6 tahun 1992, Bab1, Pasal 

1 menyebutkan bahwa:yang dimaksud dengan film adalah karya cipta seni 

dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar 

yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita 

selluloid, pita video, piringan video dan atau bahan hasil temuan teknologi 

lainnya dalam bentuk, jenis, ukuran, melalui kimiawi, proses elektronik 

atau proses lainnya atau tanpa suara yang dapat mempertunjukkan atau 

ditayangkan dengan system proyeksi mekanik, elektronik dan atau lainnya 

(Baksin, 2003:6). 

3. Analisis Isi 

Analisis isi adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi 

dengan mengidentifikasikan secara sistematik dan objektif, karakteristik 

khusus dalam sebuah teks selanjutnya meyakini karakter inferensial 

pengkodean unit-unit teks (Klaus Krippendorf, 1991:17). 
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G. Kategorisasi 

Jantung dari analisis isi adalah sistem kategorisasi yang digunakan 

untuk mengklasifikasikan isi media. Ketepatan dalam melaksanakan 

kategorisasi ini akan memperjelas tentang topik penelitian (Dominick, 

2003:149). 

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, validitas serta hasil–

hasilnya sangat bergantung pada ketegori–kategorinya. Mengingat fenomena 

pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan peneliti, maka 

kategorisasi dalam penelitian ini berpangkal Kritik Sosial itu sendiri: 

1. Kritik Sosial Pembangunan 

Kritik sosial pembangunan merupakan penilaian terhadap keadaan 

pembangunan. Dalam artian kritik sosial terhadap pemerataan 

pembangunan. Kritik sosial pembangunan ini muncul karena terdapatnya 

permasalahan atau isu sosial tentang pembangunan, seperti ketidak 

merataan pembangunan, fasilitas umum kurang memadai, rusaknya 

fasilitas umum dan sebagainya. Kritik sosial pembangunan dapat 

dicontohkan dengan tidak tersedianya fasilitas umum ditempat-tempat 

yang seharusnya ada.  

2. Kritik Sosial Hukum 

Kritik sosial hukum merupakan penilaian terhadap tindakan-

tindakan hukum yang ada di Indonesia. Kritik sosial hukum terjadi 

karena adanya isu sosial hukum yang ada. Seperti terjadinya negosiasi 

hukum, ketidak adilan dalam keputusan, main hakim sendiri dan 

sebagainya. Dalam hal ini dapat dicontohkan dengan adanya kasus 
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penyuapan, korupsi, kasus kriminalitas dalam masyarakat sampai dengan 

kasus persidangan yang dinilai tidak adil.  

3. Kritik Sosial Moral Masyarakat 

Kritik sosial moral masyarakat merupakan penilaian terhadap 

perilaku dan sikap masyarakat yang menyebabkan terjadinya 

permasalahan sosial. Kritik sosial masyarakat ini berawal dari adanya isu 

atau permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini 

dapat dicontohkan dengan perilaku anarkhis masyarakat, penipuan dalam 

masyarakat, dan kerukunan dalam masyarakat. Hal tersebut dianggap 

bisa menyebabkan sebuah kritik sosial moral masyarakat. 

4. Kritik Sosial Agama 

Kritik sosial agama merupakan penilaian terhadap hal-hal yang 

terkait dengan agama. Kritik sosial agama ini berawal dari adanya isu 

sosial agama seperti, adanya indikasi pemanfaatan agama, adanya 

tekanan terhadap suatu agama dan sebagainya. Hal ini dapat dicontohkan 

dengan adanya kerukunan umat beragama, aplikasi ajaran agama dan 

munculnya aliran-aliran agama yang baru. 

5. Kritik Sosial Ekonomi 

Kritik sosial ekonomi merupakan penilaian terhadap perkembangan 

perekonomian di Indonesia. Kritik sosial ekonomi ini berawal dari 

adanya permasalahan sosial ekonomi yang ada, seperti masih banyaknya 

kemiskinan, adanya bantuan kemiskinan dan sebagainya. Dalam hal ini 

dicontohkan dengan masih banyaknya keluarga miskin yang ada di 

Indonesia, adanya bantuan dari pemerintah kepada warga miskin, 
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kesenjangan sosial pada masyarakat dan sulitnya masyarakat dalam 

menjangkau harga. 

H. Hipotesis  

Hipotesis dalam analisis isi ini menyatakan bahwa dalam film Jamila dan 

Sang Presiden banyak terkandung kritik sosial di dalamnya. 

I.  Metode Penelitian 

Tipe dan dasar penelitian ini adalah kuantitatif yang menggambarkan 

isi Kritik Sosial dalam Film. Sedangkan metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis isi karena dengan analisis isi, maka akan 

lebih sistematik dan bersifat obyektif jika dibandingkan dengan analisis yang 

lain. Menurut Klaus Krippendoff dalam bukunya “Analisis Isi Pengantar 

Teori dan Metodologi”, sejarah menunjukkan bahwa metodologi analisis isi 

kali pertama dikenal pada akhir tahun 1600-an di sebuah gereja. Semenjak itu 

perkembangan historis metodologi analisis isi mulai nampak terungkap dalam 

studi-studi tentang pers, dalam skala besar, penelitian sosiologis dan lingustik, 

terutama pada media yang meyangkut simbolisasi dan propaganda atas mitos, 

cerita rakyat dan teka-teki (Krippendorff, 1991:1). 

Perluasan rana aplikasi metodologi analisis isi mengarah pada 

penelitian kuantitatif pada media massa. Rana perluasan aplikasinya tersebut 

mencakup siaran radio, film dan televisi. Pada fase kedua itu perkembangan 

intelektual analisis isi dipengaruhi oleh media elektronik yang tidak dapat 

dianggap sebagai perluasan dari surat kabar dan arena masalah sosial politik 

yang timbul dan disebabkan oleh media massa elektronik, serta karena 

munculnya metode penelitian empiris dalam ilmu-ilmu sosial (Krippendorff, 

1991:5). 
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Penggunaan analisis isi dirasakan lebih efektif daripada menggunakan 

analisis framing, wacana ataupun semiotika. Hal ini disebabkan karena tujuan 

dalam penelitian ini hanya mencari tahu seberapa besar kemunculan kritik 

sosial yang ada dalam film. Sehingga dengan menggunakan analisis isi ini 

sudah mewakili dari tujuan penelitian ini sendiri. Mengingat alasan diatas, 

pada dasarnya alasan penggunaan analisis isi dalam penelitian ini didasarkan 

pada keuntungan dan tujuan dari analisis isi tersebut. 

Deskripsi tentang analisis isi yang lainnya juga telah dikemukakan oleh 

Wimmer dan Dominick dalam bukunya yang berjudul Mass Media Research. 

An Introduction (2000:136-138) adalah sebagai berikut: 

a. Menggambarkan isi komunikasi (describing communicatiuon content). 

b. Menguji hipotesis tentang karakteristik pesan (testis hypotheses of 

message characteristic). 

c. Membandingkan isi media dengan dunia nyata (comparing media content 

to the “real-world”). 

d. Memperkirakan gambaran media terhadap kelompok tertentu di 

masyarakat (assessing the image of particular gtroup in society). 

e. Mendukung studi efek media (estabhilising a starting point for studies of 

media effect). 

Metode analis isi yang paling awal dan paling sentral seringkali 

disebut sebagai analisis isi “tradisional”. Analisis isi diyakini sebagai metode 

analisis yang menguraikan objektivitas, sistematis, dan kuantitatif dari 

pengejahwantahan isi komunikasi itu sendiri. Dalam buku Teori Komunikasi 

Massa. Suatu Pengantar menyebutkan bahwa pendekatan dasar dalam 
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menerapkan analisis isi adalah (1) memilih contoh (sample) atau keseluruhan 

isi; (2) menetapkan kerangka kategori; (3) memilih satuan analisis; (4) 

menentukan satuan ukur (5) mengungkap hasil sebagai distribusi menyeluruh 

atau percontoh dalam hubungannya dengan frekuensi keterjadian (Mc Quail, 

1989:179). 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitan ini adalah film Jamila dan Sang Presiden 

105 scene, dan durasi 98 menit.  

2. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah scene pada film Jamila dan Sang 

Presiden sebanyak 105 scene. Hal ini  berarti peneliti menggunakan unit 

analisis scene untuk membatasi penelitian yang telah jelas dalam 

pengkategorian 

3. Satuan Ukur 

Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah frekuensi 

kemunculan kategorisasi yang terdapat dalam 105 scene film Jamila dan 

Sang Presiden karya Ratna Sarumpaet. Perhitungan ini didasarkan pada 

berapa kali kemunculan representasi kritik sosial pada setiap tiap scene, 

sementara pengukurannya menggunakan struktur kategori yang telah 

ditetapkan 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah 

catatan-catatan, dokumen sebagai sumber data. Kemudian pada 
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praktiknya, untuk penelitian ini dilakukan pemutaran film versi VCD film. 

Selanjutnya untuk mempermudah pengkategorisasian, maka dibuat lembar 

koding sebagai berikut 

N

o  
Scene  

KATEGORI  

K – 1  K – 2  K – 3   K – 4   K – 5  

P K1 K2 P K1 K2 P K1 K2 P K1 K2 P K1 K2 

1                 

2                 

 

KETERANGAN : 

K -1 :KRITIK SOSIAL AGAMA 

K -2 :KRITIK SOSIAL EKONOMI 

K -3 :KRITIK SOSIAL HUKUM 

K -4 :KRIRIK SOSIAL MASYARAKAT 

K -5 :KRITIK SOSIAL PEMBANGUNAN 

 

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis isi (AI), dimana menurut Kerlinger dalam Dominick (2000) 

memahami analisa isi sebagai sebuah metode penelitian dan analisis 

komunikasi yang dilaksanakan secara sistematik, obyektif dan bersifat 

kuantitatif, dengan tujuan untuk mengukur beberapa variabel.  

 

6. Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian untuk keakuratan data yang dihasilkan penelti 

menggunakan tehnik reliabilitas observasi (pengamatan) yang dibantu oleh 
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dua orang pengamat untuk mencari tingkat persetujuannya. Adapun 

langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Mula-mula pengamat I dan pengamat II bersama-sama melakukan 

koder dengan menggunakan sebuah format pengamatan dan diisi bersama-

sama. Format isian yang dimaksud hanya terdiri dari dua kolom yang 

memuat alternative jawaban “√ “ dan “X”. Untuk mencapai tingkat 

reabilitas yang diisyaratkan, maka perlu dilakukan pendefisian batasan 

kategori sedetail mungkin, memberiakn pengertian dan pelatihan terhadap 

koder. Reliabilitas antar koder dapat dihitung dengan formula yang dibuat 

Holsty, yang digunakan untuk menentukan reabilitas data nominal.  

Menurut Dominick (2000,155-152) untuk menghitung kesepakatan 

dari hasil penilaian para koder peneliti menggunakan rumus Holsty sebagai 

berikut:                C.R = 
 

  Keterangan : 

C.R  =  coofisien reliability 

M  =  jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode 

N1, N2  =  jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode dan peneliti 

dari hasil yang diperoleh, akan ditemukan observed agreement 

yang diperoleh dari penelitian. 

Hasil selanjutnya kemudian menurut Scott dikembangkan dalam ‘Index of 

Reliability”  yang bukan hanya mengoreksi dalam suatu kelompok kategori, tetapi 

juga kemungkinan frekuensi yang timbul. Rumus Scott adalah sebagai berikut: 

 Pi =  

21

2

NN

M

+

reementExpectedAg

reementExpectedAgreementObservedAg

%1

%%

−
−
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 Pi    : Nilai keterhandalan. 

Observed Agreement: Jumlah persetujuan nyata antar pengkode yaitu CR. 

Expected Agreement: Jumlah persetujuan yang diharapkan karena peluang. 

 Dari uji statistik tersebut, dapat diketahui kesepakatan para juri. Nilai 

kesepakatan yang dianggap reliabel menurut Lasswell (Ritonga, 2004) 

menyebutkan kesepakatan antar juri 70 % - 80 % sudah cukup handal. 

 


