
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Dunia perfilman Indonesia pada saat ini adalah kelanjutan dari tradisi 

tontonan rakyat sejak masa trandisional, dan masa penjajahan sampai masa 

kemerdekaan.Film adalah cerita singkat yang ditampilkan dalam bentuk gambar 

dan suara yang dikemas sedemikian rupa dengan permainan kamera, teknik 

editing, dan skenario yang ada sehingga membuat penonton terpesona.1 

Film merupakan gambar sendiri, yang juga sering disebut dengan 

movie.Film secara kolektif sering disebut dengan sinema.Gambar hidup adalah 

bentuk seni, bentuk popular dari hiburan dan juga bisnis. Film dihasilkan dengan 

rekaman orang lain dan benda (termasuk fantasi dan figur palsu) dengan kamera, 

atau animasi. Perkembangan film tidak hanya dijadikan sebagai media hiburan 

semata tetapi juga digunakan sebagai propaganda, terutama menyangkut tujuan 

sosial atau nasional.Berdasarkan pada pencapaiannya yang menggambarkan 

realitas, film dapat memberikan imbas secara emosional dan popularitas.Film, 

sebagai dokumentasi sejarah, tetapi menjadi persoalan kontroversial. Yang 

menjadi masalah, sudah tentu, tingkat akurasi penggambaran dan kontruksi 

peristiwa yang diciptakan oleh film.2 

Karena film mempunyai beberapa pengaruh besar terhadap jiwa manusia, 

sehubungan dengan ilmu jiwa sosial terdapat gejala apa yang disebut identifikasi 

psokologis.berbagai hal yang ditimbulkan melalui film bukan hanya dilihat dari 

segi cerita yang menarik tetapi juga propaganda dalam film yang dapat memiliki 
                                                           
1 Heru Effendy, Mari Membuat Film, Erlangga, Jakarta, 2009, hal 15  
2 Budi Irawanto, Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia, Media 
Pressindo,    Yogyakarta, 1999, hal 3-4 
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unsur – unsur yang menarik. Sama halnya dengan jenis film lainnya film politk 

adalah film yang menyusun rekontruksi atas peristiwa yang mengandung unsur 

politik di Indonesia adalah perlawanan atau sindirian terhadap pemerintahan 

Indonesia.  

Film juga salah satu media komunikasi secara audio visual, komunikasi 

sendiri adalah hal yang paling mendasar dan paling penting dalam interaksi sosial. 

Manusia berkomunikasi sejak dilahirkan didunia, komunikasi tidak hanya berupa 

kata – kata (verbal), melainkan ada bentuk lainnya, seperti komunikasi non – 

verbal karena pada dasarnya manusia dilahirkan sebagai mahluk social, dengan 

arti manusia mengalami proses sosial, interaksi social dan komunikasi sebagai 

factor proses tersebut. Bertemunya orang – orang secara badaniah belaka tidak 

akan menghasilkan pergaulan hidup dalam satu kelompok sosial. Komunikasi 

adalah mekanisme untuk mensosialisasikan norma – norma budaya masyarakat, 

baik secara horizontal, dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya, ataupun 

secara vertikal dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.3 

Banyak jenis komunikasi dari komunikasi massa, komunikasi organisasi 

sampai komunikasi politik yang pada saat ini sedang ramai diberbincangkan oleh 

banyak masyarakat.  

Dari transaksi yang kita sebut transaksi politik itu muncul makna 

perselisihan sosial dan penyesuaiannya, dan dalam proses tercipta konflik – 

konflik baru. Juga tersusun makna – makna yang terus berubah yang diberikan 

oleh warga Negara kepada gagasan – gagasan abstrak sendiri demokrasi, 

kemerdekaan atau keadilan : kepada lembaga – lembaga utama seperti 

                                                           
3Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal 7 
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kepresidenan, kongres, dan pengadilan : kepada tokoh – tokoh politik seperti 

Jimmy Carter, Gerald Ford, atau Richard Noxxon : kepada bangsa benderanya, 

lagu kebangsaan, monument – monument, pahlwan – pahlawan politik, para 

bajingan  dan orang – orang tolol.4 

 Pada hakekatnya setiap manusia memerlukan komunikasi dalam hal 

berpolitik sebagai alat untuk menyampaikan suatu pesan, ide, dan pemikiran, serta 

membujuk  dan merayu massa agar bersimpati dengan apa yang digagaskan oleh 

para politikus. Komunikasi berperan sebagai media penyampaian pesan dari 

politikus sebagai komunikator kepada massa sebagai komunikan. Dan dengan 

adanya perkembangan teknologi saat ini lahirlah media audio visual yang 

didalamnya mencakup karya audio visual berupa iklan, film, video dan masih 

banyak lagi. 

Pada awalnya film adalah hiburan bagi masyarakat kelas bawah 

diperkotaan, namun dengan cepat film mampu menembus batas – batas kelas dan 

menjangkau kelas yang lebih luas.Hal ini disebabkan film mempunyai 

kemampuan untuk menjangkau segmen sosial. Meskipun terdapat berbagai 

macam film dengan cara pendekatan yang berbeda – beda, namun semua film 

mempunyai satu sasaran yaitu menarik perhatian orang terdapat muatan masalah – 

masalah yang dikandung. Selain itu, film dapat dirancang untuk melayani 

keperluan public terbatas maupun public seluas – luasnya. 

Film merupakan gambaran hidup, yang juga sering disebut dengan 

movie.Film secara kolektif sering disebut sinema.Gambaran hidup adalah bentuk 

seni, bentuk popular dari hiburan dan juga bisnis. Film dapat dihasilkan dengan 

                                                           
4 Dan Nimmo, Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan dan Media, PT Remaja Rosdakarya, 
2011, Bandung, hal 9  
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rekaman dari orang lain dan benda ( termasuk fantasi dan figur palsu) dengan 

kamera, atau oleh animasi. Dalam perkembangannya film tidak hanya dijadikan 

sebagai media hiburan semata tetapi juga digunakan sebagai alat propaganda, 

terutama menyangkut tujuan sosial atau nasional.Berdasarkan pada pencapaiannya 

yang menggambarkan realitasnya, film dapat memberikan imbas secara emosional 

dan popularitas.Film dapat berpengaruh terhadap manusia, dari psikologisnya 

maupun dari perubahan sikap dan pergaulan sekitar.Film ada beberapa jenis yaitu 

fiksi dan documenter.Film fiksi merupakan film yang menceritakan dari biografi 

seseorang atau film yang menceritakan secara tidak sengaja dan tidak sesuai 

dengan kenyataanya.Dan didalamnya terdapat pesan yang terkandung yaitu 

pencitraan, propaganda, atau kontroversi. Lain halnya dengan fiksi, film 

documenter yaitu film yang apa adanya atau sesuai dengan realitas hidup 

seseorang secara nyata dan tidak dibuat – buat serta tidak terpaku dengan scenario 

yang ada, hanya melihat alur jalannya cerita pada saat produksi berlangsung 

secara realitas hidup.  

Dengan demikian film menjadi medium ekspresi artistik, artinya menjadi 

alat bagi seniman film untuk mengutarakan ide, gagasan, lewat suatu wawasan 

keindahan secara unik seiring dengan perkembangan teknologi film. Film sangat 

berpengaruh terhadap khalayak penonton, hal ini disebabkan oleh adanya unsur 

pesan yang terkandung didalamnya dari pembuat film, yaitu : unsur budaya, 

sosial, psikologis, penyampaian bahasa film, dan unsur – unsur yang menarik atau 

merangsang imajinasi khalayak. 

Kritik sosial tidak lepas dari fenomena sosial di Indonesia yang terjadi saat 

itu, kritik sosial muncul karena memang ada sebuah potensi konflik atau masalah 
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yang merugikan pihak yang lain dan disebabkan oleh pihak yang lain. Kritik 

sosial dalam film pada saat ini sudah sering terjadi, contohnya saja pada film 

Wanita berkalung sorban yang menjadikan kritik sosial terhadap wanita pada 

jaman dulu menggambarkan bahwa wanita bukan hanya sebagai orang yang 

melahirkan dan mengurus rumah tangga tapi wanita juga berhak untuk 

menjunjung tinggi ilmu. Hal tersebut merupakan salah satu dari beberapa film 

yang menunjukkan bahwa film bisa menjadikan kritik sosial terhadap masyarakat 

yang memunculkan opini.  

Ada beberapa pertanyaan menarik mengapa kita tertarik menonton film 

fiksi yang beralur dan bercerita sesuai skenario atau film dokumenter yang sesuai 

realitas hidup seseorang. Jika menonton sebuah film fiksi, pesan apa yang ada 

didalamnya? Jika film dokumenter, realitas kehidupan bagaimana yang dilihat 

dari penonton? Adanya isu – isu sosial yang terjadi pada masyarakat, seperti 

adanya kemiskinan dan tidak adanya lapangan kerja yang membuat efek tidak 

adanya gaji tetap. Banyak berbagai segi masyarakat yang hanya sedikit tertarik 

dengan film dokumenter karena alur cerita yang kurang menarik atau karena 

bukan hanya dimainkan oleh aktor dan aktris idola tetapi cerita diambil dari 

realitas kehidupan disekitar sekaligus menjadi kritik sosial buat masyarakat. 

Dengan penjelasan diatas banyaknya realitas kehidupan masyarakat ada 

salah satu senias muda Indonesia yaitu film dokumenter “Yang Ketu7uh” yang 

premier di bioskop pada 20 September 2014 dan dalam perjalanan sempat pula 

diputar Kompastv pada 23 Oktober 2014 jam 19.00 WIB & pada 08 November 

2014 lalu di putar di UGM dan dibeberapa kota lainnya, tidak hanya di kampus 
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atau kota lain, Yang Ketu7uh juga sempat diputar disalahsatu festival bertaraf 

internasional Jogja-Netpac Asean Film Festival. 

Film dokumenter “Yang Ketu7uh” merupakan film dokumenter yang 

memberikan wacana atau gambaran kepada publik pada saat proses kampanye 

Legislatif sampai Kampanye Capres dan Cawapres yang terpilih menjadi 2 

kandidat tersebut yaitu kandidat Jokowi – JK dan kubu Prabowo – Hatta dan gaya 

tarik 2 kandidat tersebut kepada masyarakat yang akan memilih mereka. Film ini 

tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya . Tetapi yang menarik untuk 

peneliti angkat karena adanya realitas sosial di masyarakat di dalamnya 

mengandung pesan dari rakyat kecil yang ingin hidupnya lebih layak secara 

ekonomi dan memberikan pesan – pesan untuk pemimpin 5 tahun kedepan dan 

cara 2 kandidat tersebut untuk menarik rakyatagar dapat di pilih oleh rakyat dan di 

dukung. Dalam skripsi ini, difokuskan pada kritik sosial yang terkandung dalam 

film “Yang Ketu7uh”.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan 

bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kritik sosial yang ada di film tersebut 

dan untuk mengetahui keadaan realitas ekonomi Indonesia. Banyaknya unsur – 

unsur sosial yang ada di dalam film membuat peneliti ingin mengetahui kritik 

sosial seperti apa yang ada dalam film. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul “Kritik 

Sosial dalam Film Dokumenter”(Analisis Deskriptif Film “Yang Ketu7uh” 

karya Dandhy Dwi Laksono &  Hellena Y. Souisa) 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Dengan memperhatikan hal yang  telah dijelaskan didalam latar belakang 

penelitian, maka hal yang ingin peneliti rumuskan adalah, Bagaimana kritik sosial 

yang ada dalam film dokumenter? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan Penelitian ini adalah menganalisa kritik sosial yang ada didalam 

Film Dokumenter Yang Ketujuh karya Dandhy Dwi Laksono.  

 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian memberikan beberapa manfaat ataupun kegunaan, 

antara lain : 

1. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam 

terhadap kajian ilmu komunikasi. Dan memberikan gambaran tentang kritik 

sosial dalam film dokumenter Yang Ketu7uh karya Dandhy Dwi Laksono, 

dan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

ilmu analisis deskriptif yang berdasarkan pada kritik sosial yang ada. 

2. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan keilmuan 

bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis, mengenai 

analisis deskriptif  Film Dokumenter.  


