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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dunia ini kita pasti tidak lepas dari yang namanya permasalahan atau 

konflik yang menerpa,permasalahan atau konflik ini biasanya disikapi dengan 

berbagai hal,ada yang dengan kebohongan, acuh tak acuh, sandiwara dll 

karena itulah banyak yang mengatakan “Dunia ini adalah panggung 

sandiwara“ dengan bumi ini sebagai panggungnya dan kita adalah bagian dari 

sandiwara sandiwara yang terjadi di dunia ini, kita berharap dapat memainkan 

peran dengan harapan dan usaha agar tercapai tujuan yang diinginkan. 

Kadang berharap memainkan sebuah peran yang lain tapi tak bisa untuk 

memerankan, dan akhirnya hanya menjadi sebuah peran pengharapan. Semua 

peran atau sandiwara yang kita jalani tentunya tidak lepas dari sang sutradara 

yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 

Sama halnya dengan film, film menjadi proyeksi dari apa yang kita 

inginkan, apa yang kita dambakan ,apa yang kita imajinasikan,dan apa yang 

kita gelisahkan tentang kehidupan didunia ini. Akhirnya lewat film inilah 

banyak orang menyampaikan pemikirannya. Puncaknya film menjadi ajang 

kreatifitas orang orang yang merasa pemikirannya perlu disampaikan lewat 

film,bagi penonton ataupun penikmatnya film menjadi sebuah daya tarik 

sendiri karena merasa ini adalah hal baru bagi mereka,bagi sineas atau 
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pembuatnya ini menjadi kebanggaan tersendiri bahwa filmnya bisa diterima 

ataupun dicerna oleh khalayak luas. 

Tapi tidak semua film bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat 

luas karena adanya norma-norma yang berlaku, dengan adanya norma di 

masayarakat, masyarakat bisa menyaring dengan sendiri mana film yang bisa 

diterima dan mana film yang tidak bisa diterima dan tidak lepas tentunya dari 

lembaga sensor Indonesia. 

 Di Indonesia khususnya masih kurang tentang film yang mengangkat 

tentang kearifan lokal dimana film itu menampilkan bagaimana kondisi sosisl 

masyarakat disana bagaimana kehidupan disana bagaimana budaya dan adat 

istiadat karena indonesian yang multikultural dan memiliki banyak budaya 

dan suku sehingga sangat banyak kearifan lokal yang ada di daerah yan masih 

belum terangkat khususnya melalui film. 

Dalam film Laskar Pelangi yang dirilis pada 25 Desember 2008 di 

produseri oleh Mira Lesmana dan disutradarai oleh Riri Riza yangdiawali 

dengan kepulangan Ikal dewasa (Lukman Sardi) ke kampung halamannya. Ia 

kemudian mengenang kembali masa kecilnya: hari pertama pembukaan kelas 

baru di sekolah SD Muhammadyah menjadi sangat menegangkan bagi dua 

guru, Muslimah (Cut Mini) dan Pak Harfan (Ikranagara), serta 9 orang murid 

yang menunggu di sekolah yang terletak di desa Gantong, Belitong. Sebab, 

kalau tidak mencapai 10 murid yang mendaftar, sekolah akan ditutup. Harun 

(Jeffry Yanuar) menyelamatkan mereka. 
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Ke 10 murid ini yang kemudian diberi nama Laskar Pelangi oleh Bu 

Muslimah. Lima tahun bersama, Bu Mus, Pak Harfan dan ke 10 murid 

dengan keunikan dan keistimewaannya masing-masing, berjuang untuk terus 

bisa sekolah. 

Di antara berbagai tantangan berat dan tekanan untuk menyerah, Ikal 

(Zulfanny), Lintang (Ferdian) dan Mahar (Verrys Yamarno) dengan bakat 

dan kecerdasannya muncul sebagai pendorong semangat sekolah mereka. Di 

tengah upaya untuk mempertahankan sekolah, mereka ditinggalkan salah 

seorang guru karena mendapatkan tawaran yang lebih menarik. Yang paling 

mengenaskan adalah saat Pak Harfan, yang menjadi "roh" sekolah itu, 

meninggal. 

Film juga berusaha memperlihatkan kondisi sosial daerah Belitong pada 

tahun 70an dengan antara lain mengontraskan "nasib" sekolah miskin dan 

sekolah "mewah" milik perusahaan pertambangan, bahkan secara tersurat 

mempermasalahkan hak pendidikan untuk orang miskin. 

Film diakhiri dengan Ikal dewasa bertemu dengan Lintang dewasa 

(Ario Bayu), yang putus sekolah karena ayahnya meninggal. Ikal perlu 

menjelaskan keberhasilan impiannya, mendapat beasiswa sekolah ke Paris. 

Juga dalam film Aisyah Biarkan Kami Bersaudara yang rilis pada 19 

Mei 2016 diproduksi  oleh Film One Production disutradarai oleh Herwin 

Novianto dan ditulis oleh Jujur Prananto. Film yang diangkat dari kisah nyata 

seorang wanita muslim yang menjadi guru di sebuah desa terpencil. Film ini 
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mengambil latar di Atambua, Nusa Tenggar Timur. Sekilas film Aisyah 

Biarkan Kami Bersaudara ini mengusung tema religi namun sebenarnya film 

ini mengangkat tema persatuan dan menghargai. Dengan pengambilan film di 

tanah NTT, latar cerita tampak sangat nyata dengan perbedaan kepercayaan 

yang ada, hal ini lah yang menjadikan Indonesia  memiliki banyak kearifan 

lokal.Cerita dimulai dengan munculnya Aisyah ( Laudya C. Bella) yang 

tinggal di tanah Ciwidey, Jawa Barat dan baru saja lulus sebagai sarjana. 

Aisyah yang tumbuh dengan nilai-nilai keagamaan yang serius berkeinginan 

menjadi guru. Suatu hari Aisyah mendapat telefon dari yayasan tempat iya 

mendaftar bahwa iya diterima menjadi seorang guru namun harus pergi jauh 

ke NTT, walaupun mendapat larangan dari ibunya (Lidya Kandau) karena 

Aisyah anak perempuan tapi niat Aisyah sudah tidak bisa dibendung lagi, 

akhirnya dia berangkat. Sesampainya disana Aisyah disambut dengan upacara 

penyambutan khas dari adat yang ada disana. 

Film Aisyah Biarkan Kami Bersaudara  ini menjadi pokok pembahasan 

skripsi bagi penulis. Dimana dalam film ini bayak menampilkan kearifan 

lokal dari daerah yang menjadi latar film Aisyah Biarkan Kami Bersaudara 

sehingga sebagai peneliti sangat tertarik denga film ini, untuk menganalisis 

framing“kearifan lokal”dalam scene atau adegan film Aisyah Biarkan Kami 

Bersaudara denganmengunakan model analisis framing William A. Gamson 

berdasarkan intrepretasi penulis. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana analisis framing“Kearifan Lokal”dalam film Aisyah 

Biarkan Kami Bersaudaradengan model analisis framing William A. 

Gamson? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing “Kearifan Lokal” 

dalam Film Aisyah Biarkan Kami Bersaudaradengan model analisis framing 

William A. Gamson 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan  

dengan disiplin Ilmu Komunikasi. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini akan memperluas wawasan dan pemahaman 

penulis dalam analisa framing dengan metode analisis framing 

William A. Gamson secaraa mendalam. 

b. Terpenuhinya salah satu syarat dalam menyelesaikan skripsi 

Program Studi Ilmu Komunikasi untuk meraih gelar sarjana 

S.ikom. 

 


