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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai salah satu media yang menyajikan suara dan gambar, 

keunggulan film juga dapat menyampaikan pesan dan selain itu film juga 

memberikan cerita didalam alurnya. Dan tentunya cerita yang sudah dikemas 

dengan sangat menarik agar dapat menarik perhatian dari khlayak yang 

menikmatinya. 

Film juga salah satu contoh dari perkembangan komunikasi massa, selain 

sebagai media hiburan, fungsi film sangatlah penting dalam memperoleh 

informasi karena tayangan atau konten yang disuguhkan sangatlah menarik dan 

memiliki alur cerita yang harus diikuti hingga akhir. Dan pesan yang 

ditayangkan dalam film sangatlah banyak seperti pesan moral, soial, ekonomi 

dan juga bisa berupa kritik. 

 Media komunikasi massa seperti film sangatlah banyak penggemarnya, 

selain untuk mengisi waktu luang film memiliki fungsi memberikan edukasi 

dan informasi dan mampu mengajak para penontonya untuk memahami alur 

cerita. Maka dari itu para pembuat film harus lebih kreatif dalam menbuat 

sebuah karya film agar bisa ditrima oleh khalayak banyak. 

Komunikasi yang terjalin yaitu komunikasi searah antara komunikator 

dan komunikannya, film itu sendiri selaku komunikator dan komunikannya 

adalah penonton film itu sendiri (Nurudin, 2011). Selain komunikator dan 

komunikan ada juga  yang disebut sebagai media penyalur. Maka dari itu, ada 

3 faktor yang sanagat penting yang menjadi dasar untu membuat sebuah karya 

film yaitu gambar, suara dan waktu (Bayu & Winastwan, 2004 : 2). 

Berdasarkan karekteristiknya, film juga dapat dikelompokkan pada 

jenis film cerita, film berita, film dokumenter, dan film kartun. 

Film juga ambil andil dalam mengkomunikasikan tentang suatu realita 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya melalui film 

dokumenter, dengan tujuan untuk memberi informasi tentang kesadaran pada 
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pemerintah baik daerah, provinsi dan pusat guna kebijakan yang akan dibuat 

sesuai dengan realita masyarakat dan mampu mengimplementasikan, 

memonitoring serta melakukan evaluasi secara nyata terkait dengan carut-

marut pendidikan saat ini. 

Masalah pendidikan adalah masalah pemerintah juga. Bagaimana tidak, 

aspek Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

menunjang pengembangan sumber daya manusia yang ada di suatu negara. 

Karena kualitas sumber daya manusia mampu menjamin suatu negara memiliki 

daya saing serta merupakan sumber kekuatan bagi suatu negara untuk 

mengelola serta mengembangkan segala asset yang dimiliki terutama sumber 

daya alam. 

Melirik kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur besaran 

pengalokasian dana yang tertuang dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara) sector Pendidikan selalu memperoleh porsentase tertinggi 

yaitu sebesar 20% atau Rp. 414,1 triliun (Kementrian Keuangan 2017) namun 

dengan pengalokasian dana paling besar, perealisasiannya belum mampu 

memberikan dampak secara merata terutama di daerah terpencil di Indonesia. 

Hal ini terlihat dari segi infrastruktur yang masih kyurang memadai di 

daerah pelososk yang semestinya memperoleh perlakuan yang sama, 

bagaimanapun infrastruktur (termaksud didalamnya kelengkapan fasilitas 

Pendidikan) memberi pengaruh yang sangat besar dalam menentukan kualitas 

Pendidikan. 

Penelitian ini mengangkat film dokumenter yang diproduksi oleh tiga 

sineas muda yakni Tedika Puri Amanda, Taufan Agustyan dan Miftahuddin. 

Ketiganya adalah sineas muda jebolan program Metro Eagle Award. Film 

dokumenter ini dibuat pada tahun 2015, dengan menceritakan nasib anak 

sekolah di Moro-Moro Register 45, Mesuji, Lampung yang terpentang di 

tengah konflik agraria memantik tiga sineas muda membuat film dokumenter 

tentang nasib pendidikan anak-anak di daerah itu. 

Sekolah Dasar yang didirikan secara swadaya sejak tahun 2000 dan 

telah melahirkan ratusan alumni kini SD Morodewe kini terancam "tutup". 



3 
 

Pemerintah Kabupaten Mesuji tak lagi mengizinkan beroperasinya kelas 

Jauh/filial dan meminta anak-anak bersekolah ke sekolah induk yang Jaraknya 

10 Km. Kini ratusan anak terancam putus sekolah. Kasus ini sendiri telah 

dilaporkan kepada Kementrian Pendidikan Nasional dan hingga kini ratusan 

anak moro-moro menunggu masa depan pendidikan mereka.  

Meskipun sudah sangat banyak film dokumenter yang mengkritik sistem 

pendidikan saat ini. Namun, pemerintah yang memiliki kebijaksanaan dan 

berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan di sektor pendidikan belum 

tergoyah untuk memajukan dan meratakan dunia pendidikan. Peneliti tertarik 

untuk meneliti tema permasalahan tersebut karena peneliti menilai bahwa 

praktisi film tidak hanya mementingkan pendapatan/bayaran, namun 

cenderung untuk mementingkan kesenjangan-kesenjangan yang timbul akibat 

tidak adanya evaluasi tentang kebijakan yang dibuat, dan para film maker 

(pembuat film) mengaspirasikan pendapatnya melalui film dokumenter. 

Sehingga perilaku terbuka seperti demonstrasi bisa di minimalisir.  

Peneliti menggunakan analisis isi dalam mengidentifikasi makna 

konotasi baik dari segi audio dan visualnya. Sangat ditekankan dalam 

menggunakan analisi ini harus memperhatikan simbol-simbol yang muncul, 

dan bagaimana simbol-simbol itu terbaca dan dianalisis oleh peneliti (Eriyanto, 

2011).  

Peneliti memiliki asumsi bahwasanya film tersebut sebagai kritik 

terhadap pemerintah, terkhusus dalam kebijakan pemerintah yang 

memprogram wajib belajar 12 tahun tidak terpenuhi di desa Moro-Moro 

kabupaten Mesuji. Film Dokumenter Jangan Tutup Sekolah Kami juga 

merepresentasikan, merefleksikan dan juga sebagai cermin realitas, bahwa 

terdapat juga aspek-aspek lain selain aspek Pendidikan. Berdasarkan 

pemarapan tersebut, penelilti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Kandungan Kritik Terhadap Pemerintah dalam Film Dokumenter” 

(Analisis Isi Pada Film Jangan Tutup Sekolah Kami Karya Miftahuddin 

2015). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah ini 

adalah seberapa besar frekuensi kemunculan unsur kritik terhadap     

pemerintah dalam film dokumenter Jangan Tutup Sekolah Kami Karya 

Miftahuddin 2015? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneiliti bertujuan untuk mengetahui kritik 

terhadap pemerintah serta seberapa besar kritik terhadap pemerintah dalam 

film dokumenter Jangan Tutup Sekolah Kami Karya Miftahuddin 2015. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Segala hal yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat, sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu pengembangan 

komunikasi pada umumnya dan kajian yang berkaitan dengan film sebagai 

representasi kritik  terhadap pemerintah pada khususnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan 

bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan suatu penelitian dengan 

metode analisis isi dalam film dengan masalah dan topik yang 

komprehensif. 

 


