
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proklamasi  kemerdekaan  Indonesia  tanggal  17  Agustus  1945  pada 

hakikatnya adalah suatu komando nasional pada rakyat untuk bangkit  serentak 

merebut  kekuasaan  dari  tangan  penjajah  Jepang.  Proklamasi  kemerdekaan 

tersebut merupakan titik kulminasi di dalam perjuangan Indonesia untuk meraih 

kemerdekaannya.  Dengan  adanya  proklamasi  kemerdekaan  17  Agustus  1945, 

lahirlah Indonesia menjadi suatu negara dan Bangsa yang merdeka. Setelah itu 

perjuangan  Bangsa  Indonesia  memasuki  tahap  baru,  yaitu  perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan terhadap ancaman Belanda yang ingin menguasai 

kembali bumi Nusantara. Usaha mempertahankan kemerdekaan tidaklah mudah 

melainkan  harus  disertai  tekat  dan  pengorbanan  besar  yang  dijiwai  semangat 

patriotik dan nasionalisme Indonesia. 

Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai 

merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah 

tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat 

berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya,  tempatnya 

hidup dan menggantungkan  diri.  Dari  sinilah  cikal  bakal  tubuhnya ikatan  ini, 

yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia 

hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan 
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suatu negeri.  Namun, bila suasanya aman dari  serangan musuh dan musuh itu 

terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini.

Dalam zaman modern ini,  nasionalisme merujuk kepada amalan  politik 

dan  ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara  etnik serta keagamaan, 

seperti yang dinyatakan di bawah.  Para  ilmuwan politik biasanya menumpukan 

penyelidikan  mereka  kepada  nasionalisme  yang  ekstrem  seperti  nasional 

sosialisme, pengasingan dan sebagainya.

Wacana kebangsaan menurut Anderson (Rasa Nasionalisme dalam Film 

Indonesia, artikel. http://bataviase.co.id/node/165372. akses tanggal 14 Desember 

2010),  adalah  suatu  komunitas  anggitan  yang  mengikat  anggotanya  dengan 

perasaan identitas dan rasa kepemilikan. Ketika sejarah nasional yang terbentuk 

dalam surat kabar, karya sastra, dan media seperti film dikomsumsi dengan latar 

belakang  tempat  yang  berbeda,  pembacanya  akan  merasakan  sesuatu 

kebersamaan yang ditandai dalam batas-batas nasional sebaik perasaan berbagi 

sejarah dan takdir yang menyatukan.

Untuk menumbuhkan wacana kebangsaan dan nasionalisme, ajakan yang 

menumbuhkan  nasionalisme  tersebut  dapat  disisipkan  pada  kandungan  media 

tertentu,  baik  media  cetak  maupun  elektronik.  Salah  satu  bentuk  dari  media 

elektronik yang dapat mendorong munculnya sikap nasionalisme tersebut adalah 

film. 

Film merupakan salah satu media audio visual yang penting dalam sarana 

komunikasi karena dapat menvisualisasikan gambar dan audio, baik yang berupa 
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angan-angan maupun kenyataan  juga menimbulkan efek-efek tertentu.  Peranan 

film  serbagai  saran  hiburan  yang  menyajikan  cerita,  peristiwa,  musik,  drama, 

humor dan sajian teknis lainnya kepada masyarakat umum (McQuail, 1996:13).

Film sendiri  memiliki  kenggulan  di  dalam audio  dan  visual.  Kekuatan 

inilah yang membuat, film lebih mudah dalam penyampaian pesan kepada orang 

yang  menontonnya.  Pesan  yang  disampaikan  disini  adalah  pesan  yang 

disampaikan pembuat film yaitu produser dan sutradara kepada masyarakat luas. 

Pesan  pada  film  tersebut  bisa  berisikan  kritikan  sosial  atau  menceritakan 

fenomena  sosial  yang  terjadi  di  sekitar  masyarakat.  Dapat  juga  menjadi  alat 

propaganda untuk mempengaruhi orang. Dalam tujuannya untuk mempengaruhi 

orang ini, dalam film disisipkan pesan nasionalisme untuk memberikan teladan 

dan  ‘menggugah’  semangat  kebangsaan  yang  ada  dalam  diri  masing-masing 

individu sehingga menciptakan spirit nasionalisme yang kuat dalam diri individu 

tersebut. 

Selama ini tema nasionalisme tidak mendapatkan porsi yang besar dalam 

dunia perfilman di Indonesia.  Dalam film generasi 2000-an, yang terasa kental 

bernuansa  nasionalisme  hanya  film  “Nagabonar  Jadi  2”  yang  dominan 

mengumbar kritik terhadap nasionalisme Bangsa Indonesia. Hal ini menggugah 

sineas Tanah Air untuk melahirkan karya yang mengusung tema nasionalisme dan 

perjuangan dalam sebuah proyek ambisius berwujud trilogi film “Merah Putih” 

yang dibantu oleh sineas-sineas mancanegara  untuk memperoleh  kualitas  yang 

maksimal. 
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Film  ”Merah  Putih”  garapan  Yadi  Sugandi  mengungkapkan  rasa 

nasionalisme dan rasa memiliki tanah air sangat tinggi yang dimiliki oleh pejuang 

Indonesia  pada waktu itu.  Berlatar  sejarah otentik  perjuangan Indonesia  untuk 

kmerdekaan pada tahun 1947, selama ofensif Mook Van ke Jantung Republik di 

Jawa  Tengah,  Merah  Putih  adalah  cerita  tentang  taruna  muda Indonesia  yang 

kelas  obligasi  bersama-sama meskipun perbedaan mereka  dalam agama,  etnis, 

dan  budaya  untuk  menjadi  gerilyawan  pejuang  kemerdekaan  Indonesia.  Ada 

Amir,  seorang Muslim yang tenang dan saleh (diperankan oleh aktor Lukman 

Sardi)  yang  berkorban  dengan  pekerjaannya  sebagai  guru  dan  bahkan 

meninggalkan  istri  tercinta  untuk  menjadi  kadet,  sementara  si  Kepala  Panas 

Tomas (Donny Alamsyah)  datang dari  Sulawesi  menjadi  prajurit  dalam upaya 

untuk membalas dendam kepada tentara Belanda yang membantai keluarganya. 

Ada juga playboy sombong dan elitis, Marius (Darius Sinathrya) dan temannya 

Soerono, seorang priyayi (Bangsawan Jawa) serta seorang pemuda Hindu, Dayan 

(Rifnu T. Wikana)  (Merah Putih.  Artikel.  Ditulis  tanggal  28 September 2009, 

http://www.chip.co.id/movies/review-merah-putih.html). 

Dikaitkan  dengan  situasi  saat  ini,  apa  yang  disampaikan  dalam  Film 

”Merah  Putih”  membawa wacana  pluralitas,  digambarkan  melalui  tokoh  yang 

memiliki  suku,  latar  belakang  serta  alasan  berjuang  yang  berbeda,  namun 

kesemuanya  dipersatukan  oleh  Nasionalisme,  kecintaan  terhadap  Bangsa 

Indonesia,  serta  cita-cita  untuk  menciptakan  negara  yang  merdeka.  Hal  ini 

merupakan kritik sosial tersediri bagi masyarakat sekarang yang rentan konflik 
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hanya karena sedikit  perbedaan.  Permasalahan agama menimbulkan kericuhan, 

bahkan adat istiadat yang berbeda pun terkadang menimbulkan pertikaian. Oleh 

karena itu film ini memberikan gambaran bagaimana perbedaan tersebut menyatu 

dalam satu cita-cita, yaitu Negara Indonesia yang merdeka. Adanya upaya luhur 

untuk  menyajikan  gambaran  Nasionalisme  melalui  film  ”Merah  Putih”  ini 

menjadikan penulis tertarik untuk mengulas bentuk Nasionalisme yang ada dalam 

film. 

B. Rumusan Masalah

1. Bentuk nasionalisme  apa  sajakah  yang  dimunculkan  dalam  film  ”Merah 

Putih”?

2. Berapa  besarkah  frekuensi  dan  durasi  bentuk  nasionalisme  dalam  Film 

”Merah Putih” karya Yadi Sugandi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis  bentuk nasionalisme yang dimunculkan dalam 

film ”Merah Putih” 

2. Mengetahui dan menganalisis besar frekuensi dan durasi kemunculan bentuk 

nasionalisme dalam Film ”Merah Putih” karya Yadi Sugandi.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Praktis
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Sebagai salah satu persyaratan untuk kelulusan sebagai sarjana (S-1) di 

bidang Ilmu Komunikasi

2. Kegunaan Akademis

Manfaat  akademis  dari  penelitian  ini  diharapkan  memberikan 

sumbangan terhadap perkembangan ilmu komunikasi, terutama aplikasi teori 

komunikasi dalam menganalisis suatu media audio visual.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap 

perkembangan dan pendalaman studi yang mengunakan pendekatan analisis 

isi.  Selain  itu  juga  agar  dapat  dijadikan  referensi  serta  komparasi  untuk 

penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Film sebagai bagian dari komunikasi Massa

Film berperan sebagai sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan 

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

teknis lainnya kepada masyarakat umum (McQuail, 1996:13).

Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  film  merupakan  suatu  media  untuk 

menyajikan  banyak hal  dalam bentuk frame tersendiri,  tidak  hanya berupa 

hiburan semata, tetapi juga berfungsi untuk menyajikan peristiwa dan kisah-

kisah nyata

6



Apabila  kita  lihat  dari  sifat  komunikasi  maka  film adalah  salah  satu 

bagian  dari  komunikasi  itu  sendiri.  Adapun  sifat-sifat  dari  komunikasi  itu 

sendiri antara lain (Efendy, Onong Uchjana, 1986:27):

a. Komunikasi berlangsung satu arah

b. Komunikator pada komunikasi bersifat melembaga

c. Pesan pada komunikasi bersifat umum

d. Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan

e. Komunikan pada komunikasi massa bersifat heterogen

Sementara itu, fungsi komunikasi menurut Effendy antara lain :

a. menyampaikan informasi (to inform)

b. Memberikan pendidikan (to educate)

c. Memberikan hiburan (to entertain)

d. Mempengaruhi (to influence)

2. Perkembangan Film Indonesia

Dari  catatan  sejarah  perfilman  Indonesia,  film  pertama  yang  diputar 

berjudul  Lady Van Java  yang diproduksi di Bandung pada tahun 1926 oleh 

David. Pada tahun 1927/1928 Krueger corporation  memproduksi Film Eulis  

Atjih dan sampai tahun 1930 masyarakat disuguhi film Lutung Kasarung, Si  

Conat,   dan  Pareh. Film tersebut merupakan film bisu dan diusahakan oleh 

orang Belanda dan Cina. Film bicara yang pertama berjudul  Terang Bulan  

yang dibintangi  oleh Roekiah dan R. Mochtar  berdasarkan naskah seorang 

penulis Indonesia, Saerun. 
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Film  Indonesia  pernah mengalami  kemunduran besar-besaran pada 

era  1990-an  dimana  terjadi  penurunan  minat  khalayak  untuk  menyaksikan 

film  Indonesia.  Bahkan  untuk  mempertahankan  eksistensi  mereka,  para 

pembuat  film  akhirnya  terjebak  pada  tema-tema  kacangan  berbau  seksual 

yang kemudian mendominasi bioskop-bioskop Indonesia di era tersebut. Pada 

era ini  hanya sutradara idealis  seperti  Garin Nugroho yang tetap  konsisten 

menghasilkan  film-film  bermutu  yang  diakui  secara  internasional. 

Keterpurukan ini diperparah dengan krisis ekonomi yang memaksa sebagian 

besar produser film gulung tikar sehingga kondisi perfilman Indonesia benar-

benar mengenaskan. 

Angin segar dalam perfilman Indonesia mulai berhembus ketika Riri 

Reza  menampilkan  karyanya  ‘Petualangan  Sherina’  dengan  memasang 

penyanyi cilik fenomenal Sherina sebagai bintang utama. Film ini dikenang 

sebagai tonggak kebangkitan perfilman nasional karena untuk pertama kalinya 

bioskop-bioskop disesaki penonton untuk menyaksikan film berbentuk operet 

ini. Mengikuti sukses ‘Petualangan Sherina’, Rudi Sudjarwo, salah satu sineas 

berbakat  Indonesia  menghadirkan  karyanya  yang  disebut-sebut  sebagai 

‘legenda’  dalam  perfilman  era  milenium,  “Ada  Apa  Dengan  Cinta”  yang 

melejitkan  bintang muda Diandra Paramitha  Sastro Wardoyo dan Nicholas 

Saputra. Dian Sastro sendiri kemudian menjadi ikon sekaligus aktris papan 

atas film ini berkat perannya sebagai Cinta di AADC. 
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Untuk  selanjutnya,  tema  perfilman  Indonesia  kemudian  semakin 

berkembang dengan beragam topik yang ditampilkan. Bahkan, perkembangan 

film Indonesia sepanjang tahun 2005 menunjukkan grafik meningkat. Bioskop 

boleh dibilang tak kekurangan film Indonesia. Dalam satu bulan, ada satu atau 

dua film Indonesia yang beredar. 

Secara  umum,  tema  remaja  dan  dunia  muda-mudi  masih  dominan, 

bahkan  begitu  banyak  yang  menggunakan  judul  bahasa  Inggris.  Kisahnya 

masih seputar percintaan, apakah itu percintaan segitiga, rebutan pacar, atau 

"mengejar"  pacar.  Misalnya  saja  film  "Apa  Artinya  Cinta",  "Alexandria", 

"Tentang Dia", ”Ungu/Violet”, "Me vs High Heels", "Seventeen", "Dealova", 

"Lovely Luna", "Satu Kecupan", "Vina Bilang Cinta", "Brownies", dll.

3. Nasionalisme dalam Film 

Ketika  dunia perfilman  Indonesia  memasuki  pertumbuhannya  setelah 

lama mati "suri", ada dua genre besar yang menggelinding bersama. Film-film 

dengan  pesan  moral  yang  memberi  inspirasi  dan  film-film  yang  cuma 

"telanjang" lewat film bergenre seks atau film hantu yang sekadar menakut-

nakuti.  Film  kedua  tentu  saja  hanya  berujung  menjadi  "sampah".  Namun, 

parahnya, film-film berselera rendah yang tidak jelas juntrungan logikanya ini 

telah  menjadi  "racun"dan  terus  diproduksi.  Sementara  di  genre  lain, 

bertumbuh  film-film  yang  mengusung  pesan-pesan  moral  yang  memberi 

inspirasi.  Bahkan,  film  dapat  menggugah  rasa  kebangsaan  penon-tonnnya, 

tang  notabene  selama  ini  belum  menjadi  bagian  dari  content  perfilman 
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Indonesia  (Rasa  Nasionalisme  dalam  Film  Indonesia,  artikel. 

http://bataviase.co.id/node/165372 diakses tanggal 14 Desember 2010).

Nasionalisme  memang  bukanlah  tema  komersil  di  dunia  perfilman. 

Namun  sejumlah  sineas  mengajak  kita  untuk  belajar  bahwa  kemerdekaan 

yang kita  rasakan saat  ini  bukan hanya didapat  dalam satu  atau  dua  hari. 

Pengorbanan  para  pejuang  seringkali  terasa  menguap  begitu  saja  (Film 

Pembangkit  Rasa  Nasionalisme,  artikel.  http://metrotvnews.com/art/3849. 

diakses tanggal 14 Desember 2010).

4. Gambaran tentang Nasionalisme

Konsep nation dan nationality secara inherent memuat faktor historitas 

oleh karena nasion sebagai komunitas politik terbentuk berdasarkan kemauan 

politik  kolektif  serta  solidaritas  yang  berakar  pada  pengalaman  di  masa 

lampau (Sartono Kartodirdjo dkk, 1995:4) 

a. Pengertian

Nasionalisme  adalah  satu  paham  yang  menciptakan  dan 

mempertahankan  kedaulatan sebuah  negara (dalam  bahasa  Inggris 

"nation")  dengan  mewujudkan  satu  konsep  identitas  bersama  untuk 

sekelompok manusia (Nasionalisme, artikel. Ditulis tanggal 17 Juni 2010. 

www.id.wikipedia.com/nasionalisme.html.  akses  tanggal  14  Desember 

2010)

Nasionalisme  juga bisa  berarti  sikap kesetiaan  tertinggi  seseorang 

yang  harus  diberikan  kepada  negara  dan  bangsanya.  Para  nasionalis 
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menganggap  negara  adalah  berdasarkan  beberapa  "kebenaran  politik" 

(political  legitimacy).  Bersumber  dari  teori  romantisme  yaitu  "identitas 

budaya",  debat  liberalisme  yang  menganggap  kebenaran  politik  adalah 

bersumber dari  kehendak rakyat,  atau  gabungan kedua teori  itu.  Ikatan 

nasionalisme  tumbuh  di  tengah  masyarakat  saat  pola  pikirnya  mulai 

merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu 

wilayah tertentu  dan  tak  beranjak  dari  situ.  Saat  itu,  naluri 

mempertahankan  diri  sangat  berperan  dan  mendorong  mereka  untuk 

mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. 

Dari  sinilah  cikal  bakal  tubuhnya ikatan  ini,  yang notabene lemah dan 

bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia  hewan saat ada 

ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau  menaklukkan  suatu 

negeri.  Namun, bila suasanya aman dari serangan musuh dan musuh itu 

terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini.

Nasionalisme  per  definisi  seringkali  dikonotasikan  dengan  aspek-

aspek  emosional,  kolektif,  dan  idola  serta  sarat  memori  historis. 

Nasionalisme  selalu  melibatkan  dimensi  emosi  atau  rasa,  seperti 

seperasaan, sepenanggungan,  seperantauan,  dan senasib.  Faktor  memori 

historis  adalah  faktor  kecenderungan  untuk  menumbuhkan  perasaan 

”bersatu” dalam sebuah konsep kebangsaan tertentu (Sultan Hamengku 

Buwono X, 2007:85). 
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Menurut  Ernest  Renan,  seorang  teoretikus  Perancis,  dalam  esai 

terkenalnya: ”What is a Nation?” menyebutkan bahwa nasion adalah jiwa 

dan  prinsip  spiritual  yang  menjadi  ikatan  bersama,  baik  dalam 

pengorbanan  (sacrifice)  maupun  dalam  kebersamaan  (solidarity). 

Sementara  menurut  Benedict  Anderson,  nasion  didefinisikan  sebagai 

“sebuah komunitas politik terbayang” (an imagined political community). 

Nasion  pada  awalnya  lebih  dalam  bentuk  imajinasi  pikiran  belaka. 

Namun, nasion kemudian terbayangkan sebagai komunitas, dan diterima 

sebagai persahabatan yang kuat dan dalam (deep horizontal comradeship) 

(Sultan Hamengku Buwono X, 2007:85). 

Dalam semangat itulah nasionalisme Indonesia muncul sebagai suatu 

ikatan bersama melawan kolonialisme. Di sini, nasion dan nasionalisme 

dipakai sebagai perasaan bersama oleh penindasan kolonialisme, dan oleh 

karena itu, dipakai sebagai senjata ampuh untuk membangun ikatan dan 

solidaritas kebersamaan melawan kolonialisme. 

Dalam  zaman  modern  ini,  nasionalisme  merujuk  kepada  amalan 

politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta 

keagamaan,  seperti  yang  dinyatakan  di  bawah.  Para  ilmuwan politik 

biasanya  menumpukan  penyelidikan  mereka  kepada  nasionalisme  yang 

ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan dan sebagainya.
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b. Perspektif Nasionalisme

Nasionalisme  dapat  menonjolkan  dirinya  sebagai  sebagian  paham 

negara atau gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat 

warganegara,  etnis,  budaya,  keagamaan  dan  ideologi.  Kategori  tersebut 

lazimnya  berkaitan  dan  kebanyakan  teori  nasionalisme 

mencampuradukkan  sebahagian  atau  semua  elemen  tersebut,  yaitu 

(Nasionalisme,  artikel.  Ditulis  tanggal  17  Juni  2010. 

www.id.wikipedia.com/nasionalisme.html.  akses  tanggal  14  Desember 

2010):

1) Nasionalisme  kewarganegaraan   (atau  nasionalisme  sipil)  adalah 

sejenis  nasionalisme  dimana  negara  memperoleh  kebenaran  politik 

dari  penyertaan  aktif  rakyatnya,  "kehendak  rakyat";  "perwakilan 

politik".  Teori  ini  mula-mula  dibangun oleh  Jean-Jacques  Rousseau 

dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah 

buku berjudulk  Du  Contract  Sociale (atau  dalam  Bahasa  Indonesia 

"Mengenai Kontrak Sosial").

2) Nasionalisme  etnis   adalah  sejenis  nasionalisme  dimana  negara 

memperoleh  kebenaran  politik  dari  budaya  asal  atau  etnis  sebuah 

masyarakat.  Dibangun  oleh  Johann  Gottfried  von  Herder,  yang 

memperkenalkan konsep Volk (bahasa Jerman untuk "rakyat").

3) Nasionalisme  romantik   (juga  disebut  nasionalisme  organik, 

nasionalisme identitas) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana 
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negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi ("organik") 

hasil  dari  bangsa  atau  ras;  menurut  semangat  romantisme. 

Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya 

etnis yang menepati idealisme romantik; kisah tradisi yang telah direka 

untuk konsep nasionalisme romantik. Misalnya "Grimm Bersaudara" 

yang  dinukilkan  oleh  Herder  merupakan  koleksi  kisah-kisah  yang 

berkaitan dengan etnis Jerman.

4) Nasionalisme  Budaya   adalah  sejenis  nasionalisme  dimana  negara 

memperoleh  kebenaran  politik  dari  budaya  bersama  dan  bukannya 

"sifat keturunan" seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Contoh yang 

terbaik  ialah  rakyat  Tionghoa yang  menganggap  negara  adalah 

berdasarkan kepada budaya.  Unsur ras telah dibelakangkan di mana 

golongan Manchu serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai 

rakyat negara Tiongkok. Kesediaan  dinasti Qing untuk menggunakan 

adat  istiadat  Tionghoa membuktikan  keutuhan  budaya  Tionghoa. 

Malah  banyak  rakyat  Taiwan menganggap  diri  mereka  nasionalis 

Tiongkok  sebab  persamaan  budaya  mereka  tetapi  menolak  RRT 

karena pemerintahan RRT berpaham komunisme.

5) Nasionalisme kenegaraan   ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, 

selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik 

adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal 

dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik 
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dengan  prinsip  masyarakat  demokrasi.  Penyelenggaraan  sebuah 

'national  state'  adalah  suatu  argumen  yang  ulung,  seolah-olah 

membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri. Contoh biasa 

ialah  Nazisme,  serta  nasionalisme  Turki kontemporer,  dan  dalam 

bentuk yang lebih  kecil,  Franquisme sayap-kanan di  Spanyol,  serta 

sikap  'Jacobin'  terhadap  unitaris  dan  golongan  pemusat  negeri 

Perancis,  seperti  juga  nasionalisme  masyarakat  Belgia,  yang  secara 

ganas menentang demi mewujudkan hak kesetaraan (equal rights) dan 

lebih otonomi untuk golongan Fleming,  dan nasionalis  Basque atau 

Korsika.  Secara  sistematis,  bila  mana  nasionalisme  kenegaraan  itu 

kuat,  akan  wujud  tarikan  yang  berkonflik  kepada  kesetiaan 

masyarakat,  dan  terhadap  wilayah,  seperti  nasionalisme  Turki  dan 

penindasan kejamnya terhadap nasionalisme Kurdi, pembangkangan di 

antara pemerintahan pusat yang kuat di Sepanyol dan Perancis dengan 

nasionalisme Basque, Catalan, dan Corsica.

6) Nasionalisme  agama   ialah  sejenis  nasionalisme  dimana  negara 

memperoleh  legitimasi  politik  dari  persamaan  agama.  Walaupun 

begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan 

nasionalisme keagamaan. Misalnya, di Irlandia semangat nasionalisme 

bersumber dari persamaan agama mereka yaitu Katolik; nasionalisme 

di  India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai  BJP bersumber 

dari  agama  Hindu.  Namun  demikian,  bagi  kebanyakan  kelompok 
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nasionalis  agama  hanya  merupakan  simbol  dan  bukannya  motivasi 

utama kelompok  tersebut.  Misalnya  pada  abad  ke-18,  nasionalisme 

Irlandia  dipimpin  oleh  mereka  yang  menganut  agama  Protestan. 

Gerakan  nasionalis  di  Irlandia  bukannya  berjuang  untuk 

memartabatkan  teologi semata-mata.  Mereka  berjuang  untuk 

menegakkan  paham  yang  bersangkut  paut  dengan  Irlandia  sebagai 

sebuah  negara  merdeka  terutamanya  budaya  Irlandia.  Justru  itu, 

nasionalisme kerap dikaitkan dengan kebebasan.

F. Definisi Konseptual

1. Bentuk

Istilah  bentuk dalam penelitian ini mengacu pada gambaran mengenai 

suatu  obyek  tertentu.  Dalam  penelitian  ini,  mengacu  pada  gambaran 

nasionalisme dalam obyek audio visual, yaitu film. 

2. Nasionalisme

Nasionalisme  adalah  satu  paham  yang  menciptakan  dan 

mempertahankan  kedaulatan sebuah  negara (dalam  bahasa Inggris "nation") 

dengan  mewujudkan  satu  konsep  identitas  bersama  untuk  sekelompok 

manusia. Menurut Benedict Anderson, nasion didefinisikan sebagai “sebuah 

komunitas politik terbayang” (an imagined political community). Nasion pada 

awalnya  lebih  dalam  bentuk  imajinasi  pikiran  belaka.  Namun,  nasion 

kemudian  terbayangkan  sebagai  komunitas,  dan  diterima  sebagai 
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persahabatan  yang kuat  dan  dalam (deep horizontal  comradeship). (Sultan 

Hamengku Buwono X, 2007:85)

3. Film

Pengertian  film  menurut  Undang-  undang  perfileman  No.33  tahun 

2009, Bab1, Pasal 1 menyebutkan bahwa: Film adalah karya seni budaya yang 

merupakan  pranata  sosial  dan  media  komunikasi  massa  yang  dibuat 

berdasarkan  kaidah  sinematografi  dengan  atau  tanpa  suara  dan  dapat 

dipertunjukkan (UU No.33 tahun 2009 tentang Perfilman).

Film berperan sebagai sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan 

hiburan  yang  sudah  menjadi  kebiasaan  terdahulu,  serta  menyajikan  cerita, 

peristiwa musik, drama, lawak, dan sajian teknis lainnya kepada masyarakat 

umum (McQuail, 1996:13).

G. Kategorisasi

Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  isi,  maka  validitas 

metode dan hasil sangat tergantung pada kategori-kategorinya. Bernard Berelson 

menyatakan  bahwa  analisis  isi  tidak  bisa  lebih  baik  daripada  kategori-

kategorinya. 

Dalam  penelitian  ini,  penulis  telah  menyusun  kategorisasi  sikap 

nasionalisme  dalam  film.  Kategorisasi  ini  disusun  berdasarkan  bentuk  sikap 

nasionalisme  yang  kemudian  dibentukkan  oleh  film  ”Merah  Putih”,  sebagai 
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berikut  (Nasionalisme,  artikel.  Ditulis  tanggal  17  Juni  2010. 

www.id.wikipedia.com/nasionalisme.html):

a. Nasionalisme Kewarganegaraan

Nasionalisme  kewarganegaraan (atau  nasionalisme  sipil)  adalah 

sejenis  nasionalisme  dimana  negara  memperoleh  kebenaran  politik  dari 

penyertaan aktif rakyatnya, "kehendak rakyat"; "perwakilan politik". Dalam 

film, konsep tersebut diwujudkan melalui indikator adegan yang secara audio 

dan visual menggambarkan:

1) Pesan dalam film menyuarakan kehendak rakyat dalam adegan perjuangan

2) Pesan  dalam  film  menggambarkan  tokoh/tokoh  bersama  rakyat  saling 

menyatukan pendapat dalam hal perjuangan 

3) Pesan  dalam film membahas tokoh film yang mengemukakan keinginan 

rakyat dalam kaitannya dengan negara

b. Nasionalisme etnis

Nasionalisme  etnis adalah  nasionalisme  dimana  negara  memperoleh 

kebenaran politik  dari  budaya asal  atau etnis  sebuah masyarakat.  Indikator 

dari kategorisasi tersebut adalah tampilan audio visual yang menggambarkan:

1) Tokoh  dalam  film  memberikan  pernyataan  yang  menunjukkan 

kebanggaan atas etnisnya

2) Tokoh  dalam  film  melakukan  perjuangan  dengan  dilandasi  tujuan 

kepentingan etnisnya
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3) Tokoh dalam  film  mengungkapkan  pendapat  mengenai  suku  tertentu 

dalam situasi perjuangan. 

c. Nasionalisme Romantik

Nasionalisme  romantik (juga  disebut  nasionalisme  organik, 

nasionalisme identitas) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara 

memperoleh  kebenaran  politik  secara  semula  jadi  ("organik")  hasil  dari 

bangsa  atau  ras;  menurut  semangat  romantisme.  Nasionalisme  romantik 

adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme 

romantik; kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik. 

Nasionalisme romantik ini digambarkan dalam film melalui indikator:

1) Tokoh memberikan  pernyataan  yang  menunjukkan  kebanggaannya  atas 

sejarah perjuangan Bangsa Indonesia

2) Tokoh dalam film membahas tentang masa lalu Bangsa Indonesia

d. Nasionalisme budaya

Nasionalisme  Budaya adalah  sejenis  nasionalisme  dimana  negara 

memperoleh  kebenaran  politik  dari  budaya  bersama.  Dalam  film,  hal  ini 

ditunjukkan melalui indikator:

1) Tokoh dalam film mengungkapkan persamaan budaya yang menjadi latar 

perjuangan

2) Pesan dalam  film  mengungkapkan  rasa  cinta  terhadap  budaya  yang 

menjadi alasan perjuangan
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e. Nasionalisme Kenegaraan

Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, 

selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah 

kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. 

Kejayaan  suatu  negeri  itu  selalu  kontras  dan  berkonflik  dengan  prinsip 

masyarakat  demokrasi. Penyelenggaraan sebuah 'national state' adalah suatu 

argumen  yang  ulung,  seolah-olah  membentuk  kerajaan  yang  lebih  baik 

dengan tersendiri.  Dalam film, hal ini  ditunjukkan melalui  gambaran audio 

visual indikator berikut:

1) Pesan dalam film mengutamakan negara sebagai alasan perjuangan

2) Tokoh dalam  film  mengutarakan  keinginan  untuk  membentuk  suatu 

negara

f. Nasionalisme Agama

Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh 

legitimasi  politik  dari  persamaan  agama.  Walaupun  begitu,  lazimnya 

nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan.

1) Pesan dalam film menyatakan agama sebagai alasan perjuangan

2) Pesan dalam film mengungkapkan pentingnya agama

3) Pesan dalam film mengungkapkan kebanggaan terhadap agamanya

20

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nasionalisme_agama&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nasionalisme_kenegaraan&action=edit


H. Metode Penelitian

1. Metode dan Tipe Penelitian

Tipe  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  diskriptif,  dengan 

pendekatan kuantitatif. Tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang 

digunakan untuk memperoleh gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau 

penyebaran  suatu  gejala  lain  disuatu  masyarakat.  Sedangkan  pendekatan 

kuantitatif  memilki  perspektif  etik,  perspektif  ini  dipilih  atau dipergunakan 

jika peneliti menghendaki data yang berasal dari hasil pengukuran variable, 

yang jenis dan jumlah indikator variabelnya ditentukan oleh peneliti (Hamidi, 

2007:125). Fokus dalam penelitian ini adalah sikap nasionalisme dalam Film 

”Merah Putih” karya Yadi Sugandi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content  

analysis). 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 pemprosesan data ilmiah.  Sebagaimana semua teknik 

penelitian,  ia bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, 

menyajikan  fakta  dan  panduan  praktis  pelaksanaanya  (Krippendorf,  Klaus, 

1991:15).
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2. Ruang Lingkup dan Unit Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah  film “Merah Putih“  yang tersaji 

dalam bentuk audio visual, yang berupa rekaman data CD.

Unit analisis film adalah pembahasan per-scene terhadap keseluruhan 

film  untuk  mengetahui  frekuensi  sikap  nasionalisme  dalam  film  ”Merah 

Putih”. 

3. Satuan Ukur

Satuan  ukur  di  sini  adalah  frekuensi  dari  sikap  nasionalisme  dalam 

scene-scene film ”Merah Putih” karya Yadi Sugandi. 

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  data  sekunder.  Data 

sekunder  dari  penelitian  ini  berupa  film  “Merah  Putih“  yang 

didokumentasikan dalam bentuk VCD (Video Compact Disc), serta berbagai 

data yang diperoleh dari kepustakaan, penelitian-penelitian sejenis terdahulu 

dan  dari  web  site.  Data  sekunder  diperlukan  untuk  memperoleh  data-data 

pendukung yang berupa penelitian-penelitian sebelumnya atau pengetahuan 

pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah metode analisis isi 

yang mana secara sistematis dapat mengkaji isi informasi terekam. Dalam hal 

ini,  penulis  melakukan pengkodean terhadap unit  analisis,  scene pada film 
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“Merah  Putih”  kemudian  berusaha  mengungkap  sikap  nasionalisme  yang 

terdapat pada film tersebut. 

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian adalah :

1) Data  yang  ada  pada  sampel  penelitian  dikumpulkan  dalam  lembar 

kerja (coding sheet) dan diadakan pencocokan terhadap struktur kategori 

yang ada.

2) Data yang telah terkategorisasikan tersebut dihitung untuk dimasukkan 

ke dalam tabel tabulasi. Tabulasi menyajikan data frekwensi kemunculan 

kategori  dari  keseluruhan  scene  sebagaimana  satuan  ukur  yang  telah 

disepakati penulis. 

3) Data  dianalisis  dan  diinterpretasikan  sesuai  kemampuan  peneliti. 

Dengan memperhatikan jumlah frekwensi, maka penulis dapat mengetahui 

kategori  mana  yang  sering  muncul  dalam  film  dan  hal  tersebut  akan 

menjadikan penulis paham kategori sikap nasionalisme mana yang dirujuk 

oleh  film  tersebut  untuk  mewakili  sikap  nasionalisme  yang  ingin 

disampaikan pembuat film. 

Data dari film sebagaimana yang diungkapkan di atas kemudian disusun 

dalam tabel kategorisasi sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Lembar Koding

Scene Kategorisasi

Nasionalisme 
warganegara

Nasionalisme 
etnis

Nasionalisme 
romantik

Nasionalisme 
budaya

Nasionalisme 
kenegaraan

Nasionalisme 
agama
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Sebagai contoh dalam satu scene terdapat indikasi adanya kekerasan, 

maka peneliti akan mendistribusikan data tersebut dengan meletakkan tanda 

(√) pada masing-masing tabel. Tanda (√) berarti melambangkan adanya unsur 

kekerasan dalam satu scene tersebut.  Untuk mempermudah peneliti  dengan 

koder 1 dan 2, peneliti hanya meletakkan satu tanda (√) untuk mewakili baik 

satu  atau  berapapun  adegan  kekerasan  yang  ada  dalam  scene  tersebut, 

tentunya dengan kategorisasi yang telah ditetapkan peneliti. 

Kemudian  data  dimasukkan  ke  dalam  tabel  distribusi  frekuensi  per 

kategori  untuk  mempermudah  penghitungan  guna  mengetahui  banyaknya 

frekuensi kemunculan dari masing indikasi. Adapun tabel distribusi frekuensi 

yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Tabel distribusi frekuensi

Kategorisasi Frekuensi Persentase 

Nasionalisme kewarganegaraan
Nasionalisme etnis
Nasionalisme romantik
Nasionalisme budaya
Nasionalisme kenegaraan
Nasionalisme agama 

6. Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk  menguji  reliabilitas,  penelitian  ini  dibantu   oleh  dua  orang 

coder  (orang  yang  melakukan  pengkodingan  dalam penelitian  yang  sama) 

dalam pengkodingan data. Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap kategori 
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yang  akan  digunakan  dalam  penelitian.  Hal  ini  untuk  mengetahui  apakah 

kategori atau indikator yang akan digunakan sudah reliable atau belum. Pada 

dua orang koder yang telah dipilih diberikan definisi struktur kategori,  unit 

analisis,  bahan  yang  akan  dikoding  (film  “Merah  Putih”)  dan  tabel  kerja 

koding.

Berdasarkan definisi struktur kategori atau indikator  dan unit analisis 

yang telah ditetapkan,  koder diminta menilai  bahan dan memberikan tanda 

(kode) pada tabel koding.

Koder dalam film ini adalah:

1) Suhermawan, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi yang tergabung dalam 

KINE Club.

2) Lambang  Dwi  Sasongko,  mahasiswa  jurusan  Ilmu  Komunikasi  yang 

tergabung dalam KINE Club sekaligus perkumpulan fotografi JUFOC. 

 Hasil pengkodingan dari dua orang koder dalam tabel kerja koding 

dikumpulkan dan dihitung menggunakan rumus Holsty sebagai berikut:

Coefisien Reliability = 
21

2

NN

M

+

M               = jumlah kesepakatan antara peneliti dan koder

N1, N2 = Jumlah seluruh kalimat

Hasil  selanjutnya  kemudian  menurut  Scott  dikembangkan  dalam 

‘Index of Reliability” yang bukan hanya mengoreksi dalam suatu kelompok 
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kategori, tetapi juga kemungkinan frekuensi yang timbul. Rumus Scott adalah 

sebagai berikut:

Pi =
reementExpectedAg

reementExpectedAgreementObservedAg

%1

%%

−
−

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 (Dalam  Bungin, 

Burhan, 2001) menyebutkan kesepakatan antar juri 70 % - 80 % sudah cukup 

handal.
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