
KRITIK SOSIAL DALAM FILM DI TIMUR MATAHARI  SUTRADARA 

ARI SIHASALE TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA DAN 

IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN  

AJAR SASTRA DI SMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan Program 

Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 

 

 

 

 

Oleh 

NOVITA LESTARI  

E1C113115 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MATARAM 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI 

PRODI PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH 

2017 



 

 

  



 

  



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

“Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar 

kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang 

siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah, 

Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya dan 

mendapatkan pahala yang agung” 

(QS. Ath-Thalaq : 2, 3, 4). 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Kedua pahlawan yang ingin selalu kusunggingkan sebanyak mungkin senyum 

beserta tawa untuk keduanya, orangtuaku terkasih H. Sakban, S.Pd., S.Adm. 

dan wanitaku tercinta Suriyani. Semoga segala kasih dan doa senantiasa 

menjadi kekuatan  sebentuk cinta dan cita. “Ibuq-Babe, sungguh perjuangan 

ini atas nama cinta. Bolehkah keringat bercucuran itu kini tergantikan dengan 

air mata bahagia?” 

2. Kakakku tercinta Rahayu Sulistia Susanty, S.Farm., Apt., adik-adikku terkasih 

Aditya Givari Al - Gaozh dan Dena Devita El - Fazhila. Terima kasih untuk 

kebahagiaan yang melengkapiku selama ini, untuk setiap doa yang 

menyelinap lembut di tiap akhir sujud. 

3. Keluarga besar yang mencintaiku dengan penuh seluruh. Terima kasih telah 

menjadi penyejuk di sini, di dalam sini, di hati ini.  



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur senantiasa terpanjat atas kehadirat Allah yang Mahakuasa 

atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Kritik 

Sosial dalam Film Di Timur Matahari Sutradara Ari Sihasale Tinjauan Sosiologi 

Sastra dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA” ini mampu 

terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa 

Sastra Indonesia dan Daerah, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram.  

Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan dan bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati terucap terima 

kasih  dan rasa hormat kepada : 

1. Bapak Dr. Wildan, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Mataram. 

2.  Ibu Dra. Siti Rohana Hariana Intiana, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Bahasa 

Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mataram. 

3.  Bapak Drs. I Nyoman Sudika, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Bahasa 

Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mataram. 

4.  Bapak Drs. H. Khairul Paridi, M.Hum., selaku Koordinator Program Studi 

Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah (Reguler Sore) Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. 



5.  Bapak Drs.H. M. Natsir Abdullah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang 

dengan sabar telah memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini. 

6.  Bapak Murahim, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 

pelajaran dan bimbingan terbaik dalam penyusunan skripsi ini. 

7.  Semua dosen Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah yang tidak dapat 

disebutkan namanya satu persatu. 

8. Untuk sahabat-sahabatku 5 cm (Joya, Nita, Putri dan Teguh) yang selalu 

mengukir tawa dan memberikan semangat beserta dukungan dalam menjalani 

masa-masa sulit selama ini. 

9. Sahabat-sahabat yang selalu mengajarkan arti kesabaran dan perjuangan 

(Riadatul Jannah, Reli Fitriani, Patimah Nurul Imtihan, Baiq Mega Ayu W., 

Sri Puji Utami, Masa’adah, Meri Andani, Yuni Anggraini Puspa Dewi, 

Kusuma Komala Sari, Nurul Azmi Hidayati dan sahabat semua yang tidak 

mampu kusebutkan satu persatu). Terimakasih untuk doa tulus yang 

senantiasa terpanjat. 

10. Teman-teman seperjuangan Bastrindo 2013. Kalian terbaik. Terimakasih 

untuk kekompakan dan kesetiakawanan selama ini. Semoga kita bisa menjadi 

orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Aamiin. 

11. Almamaterku tercinta, Universitas Mataram. 

 

Disadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna , maka dari itu kritik dan saran 

yang dapat membantu dalam  menyempurnakan skripsi ini sangat diharapkan. 

Mataram, 31 Desember 2016 

 

Penulis 



DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .................................................................................   i 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI  ...............................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN  ..................................................................  iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  ...........................................................  iv 

KATA PENGANTAR  ..............................................................................  v 

DAFTAR ISI  .............................................................................................  vii 

DAFTAR GAMBAR  ................................................................................  ix 

DAFTAR LAMPIRAN  ............................................................................  x 

ABSTRAK  ................................................................................................  xi 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  .........................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah  ....................................................................  5 

1.3 Tujuan Penelitian  .....................................................................  5 

1.4 Manfaat Penelitian  ...................................................................  5 

1.4.1 Manfaat secara Teoretis  ...............................................  5 

1.4.2 Manfaat secara Praktis  .................................................  6 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Relevan  ....................................................................  7 

2.2 Definisi Istilah  ..........................................................................  9 

2.2.1 Kritik Sosial  .................................................................  9 

2.2.2 Film  ..............................................................................  10 

2.2.3 Sosiologi Sastra  ............................................................  11 

2.2.4 Implementasi  ................................................................  12 

2.2.5 Bahan Ajar Sastra  .........................................................  12 

2.3 Landasan Teori  .........................................................................  13 

2.3.1 Film sebagai Media Kritik Sosial  .................................  13 

2.3.2 Sosiologi Sastra Pendekatan Alan Swingewood  ..........  20 

2.3.3 Pembelajaran Sastra di SMA  .......................................  22 

 



BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  .........................................................................  25 

3.2 Data dan Sumber Data  .............................................................  25 

3.2.1 Data  ..............................................................................  25 

3.2.2 Sumber Data  .................................................................  26 

3.3 Metode Pengumpulan Data  ......................................................  26 

3.3.1 Teknik Kepustakaan   ....................................................  26 

3.3.2 Teknik Catat  .................................................................  27 

3.4 Metode Analisis Data  ...............................................................  27 

3.5 Metode Penyajian Data  ............................................................  29 

BAB IV PEMBAHASAN 

4.1 Kritik Sosial yang Terkandung dalam Film Di Timur  

Matahari Sutradara Ari Sihasale  ..............................................  30 

 

4.1.1 Kritik Sosial terhadap Problematika Pendidikan  .........  31 

4.1.2 Kritik Sosial terhadap Masalah Kemiskinan  ................  42 

4.1.3 Kritik Sosial terhadap Perang antarsuku  ......................  46 

4.2  Implementasi film Di Timur Matahari Sutradara Ari Sihasale  

sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA  ..........................................  48 

BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan  ..................................................................................  54 

5.2 Saran  .........................................................................................  56 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 



DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 4.1 Murid-murid menanti guru pengganti yang tidak kunjung datang  ..  31 

Gambar 4.2  Anak-anak mencari ilmu di alam  ...................................................  33 

Gambar 4.3  Anak-anak mendapat pelajaran melalui bantuan Michael, dokter   

Fatimah, Pendeta Samuel, Om Ucok dan Om Jolex  ......................  34 

Gambar 4.4  Kondisi fisik sekolah yang sederhana dan fasilitas yang kurang 

memadai  .........................................................................................  34 

Gambar 4.5  Anak-anak masih menunggu guru pengganti  sambil mengisi 

kekosongan dengan bernyanyi  .......................................................  36 

Gambar 4.6  Dokter Fatimah memberikan pelajaran di luar kelas  ......................  37 

Gambar  4.7 Bapa Yaqub di depan kelas  ............................................................  38 

Gambar 4.8  Anak-anak meminta pekerjaan pada om Ucok dan om Jolex  ........  39 

Gambar 4.9  Anak-anak meminta bapa pendeta mengajar mereka  .....................  40 

Gambar 4.10 Bapa pendeta membantu mengajar anak-anak  ...............................  41 

Gambar 4.11 Suasana gelap tanpa penerangan listrik   di pedalaman Papua  ......  43 

Gambar 4.12 Eksprsi Vina yang kesulitan dengan air bersih  ..............................  44 

Gambar 4.13  Vina dan Michael berbelanja di Pasar  ...........................................  45 

Gambar 4.14  Perang antarsuku  ...........................................................................  47 

Gambar 4.15  Anak yang mengibarkan bendera merah putih dengan tangannya .  48 

Gambar 4.16  Pesan yang disampaikan sutradara .................................................  49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran  Sampul Film ...................................................................................... i 

Lampiran  Sinopsis Film ..................................................................................... ii 

Lampiran  Silabus ............................................................................................... iii 

Lampiran  RPP .................................................................................................... iv 

Lampiran  Surat Tugas ........................................................................................ v 

Lampiran  Surat Tugas Ujian .............................................................................. vi 

Lampiran  Kartu Konsul...................................................................................... vii 

Lampiran  Kartu Seminar .................................................................................... viii 

Lampiran Daftar Hadir Peserta Seminar ............................................................. ix 

Lampiran Tabel Istrumen Penelitian ................................................................... x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 
Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kritik sosial yang 

terdapat dalam film Di Timur Matahari sutradara Ari Sihasale dan bagaimanakah 

implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kritik sosial yang terdapat dalam film Di Timur Matahari sutradara Ari 

Sihasale dan implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA. Metode penelitian 

dilakukan dengan metode kepustakaan dan teknik catat. Pada metode analisis data 

digunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (a) Kritik sosial 

terhadap problematika pendididkan (b) Kritik sosial terhadap masalah kemiskinan dan (c) 

Kritik sosial terhadap perang antarsuku. Hasil penelitian ini selanjutnya 

diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra di SMA. Bahan ajar ini sesuai dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan aspek pembelajaran yaitu  

mendengarkan dengan Standar Kompetensi (SK) yaitu memahami pembacaan cerpen 

serta Kompetensi Dasar (KD) yakni menemukan nilai-nilai dalam cerpen dengan alokasi 

waktu 2 x 45 menit. Selain cerpen yang (diangkat dari film Di Timur Matahari) bahan 

ajar yang akan digunakan yaitu sebuah tayangan audiovisual berupa film Di Timur 

Matahari. Film ini mengandung banyak nilai kehidupan dan nilai pendidikan yang dapat 

dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Kata kunci : kritik sosial, film, dan pembelajaran sastra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The core problem on this research was how social critic found on Di Timur 

Matahari directed by Ari Sihasale and how it implemented as teaching aim to describe 

sosial critic found on Di Timur Matahari. This research used literature and written 

technique the analysis data used descriptive kualitative method. The result of the study 

was (a) the social critic abaout the education (b) the social critic about the poverty (c) the 

social critic about the war between ethnic. The research of the study would be 

implemented as teaching literature tool at Senior High School. It is appropriate with 

KTSP with listening aspect competency standard was understanding reading short story 

and and base competency was founding value on the short story 2 x 45 minutes besides 

the short story (taken on Di Timur Matahari ) it also used audiovisual like movie on Di 

Timur Matahari. It contains a lot of value of life and education that could be learned in 

daily life.  

 

 

Key words : sosial critic, movie, teaching tool . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Film atau cinema pada hakikatnya adalah serangkaian gambar 

bergerak yang berisi pesan-pesan melalui bahasa (visual sekaligus verbal). Film 

ditujukan kepada khalayak luas. Film juga memproyeksikan rekaman realitas 

yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ke atas layar (Sobur, 2006: 127). 

Film bukan lagi menjadi fenomena baru di ranah media massa. Dengan 

tampilannya  yang audiovisual, film sangat  digemari  oleh  masyarakat.  Film 

mampu memaparkan wacana sosial secara lebih nyata dan mudah dimengerti 

khalayak umum. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, film dapat dijadikan sebagai media 

kritik sosial yang efektif. Kritik berasal dari bahasa Yunani yaitu krinein yang 

berarti memisahkan, memerinci. Dalam kenyataan tersebut, manusia membuat   

pemisahan dan perincian antara nilai dan bukan nilai, arti dan bukan arti, baik dan 

tidak baik. Jadi, kritik merupakan suatu penilaian terhadap kenyataan dalam 

sorotan norma. 

Kepekaan  sosial  merupakan  inti  suatu  kritik  sosial. Menurut Susanto 

(1977 : 5), kritik sosial biasanya dihubungkan dengan perlunya situasi ideal dan 

perilaku ideal. Suatu kritikan selalu menginginkan perubahan, hingga kritik selalu 

berorientasi ke masa depan. Oleh karena itu, suatu kritik perlu dilandasi data dan 

pengetahuan yang tepat agar prediksi tentang masalah dalam bermasyarakat 



menjadi tepat. Kritik sosial mengajak khalayak untuk memerhatikan kebutuhan-

kebutuhan dalam masyarakat. Suatu media kritik sosial didasarkan pada rasa 

tanggung jawab bahwa manusia sama-sama bertanggung jawab atas 

perkembangan lingkungan sosialnya.  

Beberapa kritik sosial yang ditampilkan dalam film yaitu tentang 

masalah kemiskinan dan masalah pendidikan. Kemiskinan menurut Suparlan 

(dalam Hartomo dan Arnicun, 2004: 315) disebut sebagai suatu standar tingkat 

hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi  pada 

sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang 

umum berlaku dalam masyarakat. Standar  kehidupan  yang  rendah  ini  secara 

langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan 

moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong miskin. Selain masalah 

kemiskinan, pendidikan juga adalah masalah yang harus segera diselesaikan. Hal 

ini menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Pendidikan merupakan 

tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, masalah pendidikan adalah 

masalah yang paling penting untuk segera dicari jalan keluarnya.  

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman dalam agama, adat 

istiadat, dan suku bangsa. Keragaman ini memiliki dampak positif dan negatif  di 

dalam interaksi masyarakat. Dampak positifnya yaitu bagaimana masyarakat 

Indonesia saling menghargai dalam setiap perbedaan yang ada di sekitarnya, 

sedangkan dampak negatif  yang ditimbulkan oleh perbedaan dalam masyarakat 

yaitu rentan terjadinya konflik dalam masyarakat itu sendiri. 



Pada dasarnya, setiap konflik yang terjadi berasal dari diri manusia yang 

mengelompokkan diri mereka pada kelompok masyarakat tertentu. Dalam hal ini 

masyarakat harus memahami norma yang berlaku pada masyarakat tersebut. 

Masalah-masalah seperti problematika pendidikan, masalah kemiskinan, dan 

konflik  karena perbedaan paham seperti yang dipaparkan di atas, terdapat dalam 

salah satu film Indonesia yang berjudul Di Timur Matahari sutradara Ari Sihasale. 

Film ini bercerita tentang anak-anak Papua yang masih duduk di bangku Sekolah 

Dasar (SD) dan memiliki semangat belajar yang luar biasa. Mereka adalah 

Mazmur, Thomas, Agnes, Yokim, dan Suryani. Mazmur bersama teman-

temannya setiap hari selalu menunggu kedatangan guru pengganti yang sedang 

cuti di sebuah lapangan terbang tua, satu-satunya penghubung kampung mereka di 

daerah pegunungan tengah Papua dengan kehidupan luar. Enam bulan telah 

berlalu, namun belum juga ada guru pengganti yang datang mengajar. 

Setiap kali penantian mereka berakhir dengan guru yang  tidak kunjung 

datang. Akhirnya kelima anak ini mencari pelajaran di alam dan lingkungan 

sekitar. Dengan bantuan pendeta Samuel, ibu dokter Fatimah, om Ucok dan om 

Jolex mereka mendapatkan banyak pengetahuan. Sebuah kejadian mengubah 

semua itu. Ayah Mazmur, Blasius terbunuh oleh Joseph, ayah Agnes. Pertikaian 

antarkampung tak bisa dihindari. Kabar kematian Blasius sampai kepada Michael, 

adik Blasius yang sejak kecil diambil oleh mama Jawa yang tinggal dan belajar di 

Jakarta, Michael terpukul mendengar kabar menyedihkan itu.  

Akhirnya Michael ditemani Vina, istrinya memutuskan pulang ke Papua 

dan mencoba menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Adik bungsunya, Alex, 



menentang pemikiran Michael. Perang adalah  jalan satu-satunya bagi Alex untuk 

membalas kematian Blasius. Orang dewasa bisa saja bertikai, namun tidak bagi 

Mazmur, Thomas dan ketiga sahabatnya. Walau kampung mereka bermusuhan, 

mereka tetap berkawan dan berusaha mendamaikan kedua kampung mereka. 

Film Di Timur Matahari ini sangat kompleks dalam memaparkan 

gambaran kehidupan sosial yang menjadi kritik terutama daerah pedalaman di 

Indonesia. Peneliti sendiri sangat mengapresiasi film-film yang mengangkat 

tema pendidikan. Selain itu, film ini mengangkat tema pendidikan yang mampu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi sastra. Siswa- siswa 

yang menjadi didikan peneliti ketika menjalani Program Pengalaman Lapangan 

(PPL) juga sangat mengapresiasi film-film yang mengangkat tema pendidikan 

dan memberikan pengaruh positif bagi mereka. Faktor tersebut menjadi alasan 

utama pemilihan judul penelitian. 

Selanjutnya, film Di Timur Matahari ini akan diteliti menggunakan 

teroi sosiologi sastra perspektif Alan Swingewood. Dalam konsep sosiologi 

sastra Swingewood, terdapat tiga persepektif yang dapat digunakan untuk 

melihat fenomena sosial dalam karya sastra. Adapun perspektif yang paling 

tepat digunakan adalah persepektif dalam aspek dokumenter sastra yang 

memberikan perhatian pada cerminan zaman (Swingewood dan Laurenson, 

1972:13). Persepektif ini memfokuskan perhatian pada teks sastra sebagai objek 

kajian dengan asumsi dasarnya bahwa karya sastra merupakan cerminan zaman. 

Relevansi film Di Timur Matahari dengan teori persefektif Alan Swingewood 

yaitu pemaparan cerminan kehidupan masyarakat yang berada di Indonesia 



sebagai wujud kritik sosial tentang, problematika pendidikan, kemiskinan, dan 

konflik antarsuku di wilayah Papua. 

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, penelitian ini akan 

mencoba mengkaji masalah-masalah sosial yang menjadi cerminan zaman di 

dalam sebuah film. Penelitian ini akan menekankan pada  kritik sosial dalam film 

Di Timur Matahari Sutradara Ari Sihasale dengan menggunakan perspektif Alan 

Swingewood dan implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :  

1. Bagaimanakah kritik sosial yang terkandung dalam film Di Timur Matahari 

sutradara Ari Sihasale? 

2. Bagaimanakah implementasi film Di Timur Matahari sutradara Ari Sihasale 

sebagai bahan ajar sastra di SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mendeskripsikan kritik sosial yang terdapat dalam film Di Timur 

Matahari sutradara Ari Sihasale. 

2. Untuk mendeskripsikan implementasi film Di Timur Matahari sutradara Ari 

Sihasale sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

 

 

 

 

 

 



1.4    Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bukan hanya bagi peneliti 

sendiri tetapi bagi semua pihak. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai 

berikut :  

1.4.1 Manfaat secara Teoretis 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang manfaat dari penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dan pengalaman secara 

ilmiah tentang kritik sosial dalam dunia perfilman.  

2. Sebagai bahan pengkajian landasan dalam penelitian lain yang lebih baik 

khususnya dalam penelitian tentang kritik sosial dalam film. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang kritik sosial 

dalam film. 

 

1.4.2 Manfaat secara Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan 

kritik sosial dalam film. 

2. Menjadi bahan inventaris dalam penelitian sastra tentang kritik sosial 

dalam film. 

3. Sebagai salah satu bentuk dokumentasi di perpustakaan FKIP Unram.   

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Relevan 

Pada dasarnya sebuah penelitian terdahulu dapat merangsang timbulnya 

penelitian baru, hal ini juga menjadi salah satu dari tujuan sebuah penelitian. Oleh 

karena itu, tinjauan terhadap penelitian terdahulu sangat penting untuk 

mengetahui relevansi dari penelitian ini. Ada banyak penelitian sastra yang 

mengkaji tentang teori sosiologi sastra yang dapat dijadikan acuan pada penelitian 

ini. Beberapa penelitian terdahulu yang dimaksudkan di antaranya yaitu, 1) Kritik 

Sosial dalam Novel Pertemuan Dua Hati Karya Nh. Dini Tinjauan Sosiologi Sastra 

Alan Swingewood (Megawati : 2016). 2) Interaksi Sosial dalam Novel Bumi 

Cinta Karya Habiburrahman El-Shirazy Perspektif Georg Simmel dan Kaitannya 

dengan Pembelajaran Sastra di SMA  (Kahfi : 2016). 3) Kritik Sosial dalam Film 

Alangkah Lucunya (Negeri ini) (Rosmawati : 2011). 

Penelitian pertama dilakukan oleh Megawati (2016) Program Studi 

Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret dengan judul 

“Kritik Sosial dalam Novel Pertemuan Dua Hati Karya Nh. Dini  Tinjauan 

Sosiologi Sastra Alan Swingewood”. Novel Pertemuan Dua  Hati  karya Nh. 

Dini dikaji dengan menggunakan teori sosiologi sastra. Novel ini mengangkat 

kondisi dan situasi sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang mengarah pada 

kasus problem pendidikan, yakni keterlibatan antara guru dan anak didik seputar 

tahun ‘80-an. Dari pengkajian novel  ini dapat  diketahui  representasi  situasi  

zaman  dan  pendidikan  Indonesia. 



Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji kritik sosial hanya berbeda pada objek yang diteliti. Penelitian yang 

dilakukan oleh Megawati (2016) meneliti tentang kritik sosial dalam novel 

sementara objek penelitian ini meneliti kritik sosial dalam film. Relevansi 

berikutnya adalah sama-sama menggunakan perspektif Alan Swingewood. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Kahfi (2016) Program Studi Pendidikan 

Bahasa  Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mataram dengan judul “Interaksi Sosial dalam Novel Bumi Cinta 

Karya Habiburrahman El-Shirazy Perspektif Georg Simmel dan Kaitannya 

dengan Pembelajaran Sastra di SMA”. Penelitian ini membahas tentang masalah 

yang berkaitan dengan interaksi sosial dalam  Novel Bumi Cinta Karya 

Habiburrahman El-shirazy yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan 

masyarakat sekitarnya. Novel Bumi Cinta ini adalah salah satu novel inspiratif dan 

edukatif. Selain itu, novel ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran sastra di 

SMA. 

Relevansi penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini adalah sama-

sama mengkaji karya sastra dari perspektif sosiologi sastra. Dalam hal ini Kahfi 

(2016) menggunakan perspektif Georg Simmel, sementara penelitian ini 

menggunakan perspektif Alan Swingewood. Relevansi selanjutnya yaitu sama-

sama mengaitkan penelitian sastra dengan pembelajaran sastra di SMA.  

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rosmawati (2011) Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercubuana Jakarta dengan judul “Kritik Sosial dalam 

Film Alangkah Lucunya (Negeri ini)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 



gambaran kritik sosial terkait dengan wacana kemiskinan yang terekonstruksi 

pada film Alangkah Lucunya (Negeri Ini). Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis hermeneutik untuk 

menganalisis objek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 

diketahui bahwa kritik sosial yang terepresentasi pada film terfokus pada wacana 

kemiskinan. 

Relevansi penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji kritik sosial dalam film. Relevansi selanjutnya yaitu sama-sama 

mengkaji kritik sosialyang ditujukan kepada pemerintah dan masyarakat luas. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati (2011) 

yaitu terletak pada film yang menjadi objek penelitian. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

yang akan dilakukan ini sangat relevan dengan ketiga penelitian tersebut. 

Relevansinya adalah sama-sama mengakaji kesusastraaan Indonesia dalam 

perspektif sosiologi sastra. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan 

pada ranah kritik sosial.  

 

2.2 Definisi Istilah 

Berikut ini akan dijelaskan  mengenai istilah-istilah atau definisi istilah yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Definisi istilah yang dimaksud dalam penelitian 

ini yaitu kritik sosial, film, sosiologi sastra, implementasi dan bahan ajar sastra. 

2.2.1 Kritik Sosial 

Kritik adalah suatu bentuk kebebasan yang harus disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi pada masa ini. Pada mulanya, istilah kritik kurang disukai, 



namun pengertian tentang kritik nampaknya berkembang dengan baik. 

Karangan-karangan yang dimuat dalam majalah Pujangga Baru memberikan 

bukti bahwa kritik sastra telah mendapat tempat yang baik di kalangan para 

sastrawan waktu itu. Di antaranya terdapat tulisan-tulisan kritik sastra yang 

ditulis J.E Tatengkeng di bawah judul Penyelidikan dan Pengakuan, serta 

karangan-karangan Sutan Takdir Alisjahbana, Armijn Pane, dan kelompok 

sastrawan Pujangga Baru pada umumnya (Kritik Sastra, 2013 : 66). 

Menurut Herman J. Waluyo (1987:119) kritik sosial adalah sebuah 

tema dalam karya sastra tentang adanya ketidakadilan dalam masyarakat, dengan 

tujuan untuk mengetuk nurani pembaca agar keadilan sosial ditegakkan dan 

diperjuangkan. Kritik sosial adalah sanggahan terhadap hal-hal yang dianggap 

menyalahi aturan, hukum dan tata nilai yang sudah menjadi konvensi umum. 

Kritik sosial dalam karya sastra merupakan sarana pengarang untuk 

menyampaikan ketidakpuasannya terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. 

Kritik sosial dalam penelitian ini menyangkut masalah-maslah sosial 

yang seringkali terjadi di Indonesia. Masalah-masalah seperti pendidikan, 

masalah kemiskinan, dan konflik-konflik yang sangat rentan terjadi yang 

mengakibatkan perpecahan. 

 

2.2.2 Film 

Film atau cinema pada hakikatnya adalah serangkaian gambar 

bergerak yang berisi pesan-pesan melalui bahasa (visual sekaligus verbal) yang 

ditujukan kepada khalayak luas. Film memproyeksikan rekaman realitas yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ke atas layar (Sobur, 2006: 127). 



Sebagai media komunikasi massa, film tidak hanya berfungsi sebagai sarana 

informasi, tetapi juga menghibur dan mendidik khalayak, serta dapat dijadikan 

sebagai  media  pertukaran  budaya  masyarakat.   

Adapun film yang menjadi objek penelitian ini adalah film Di Timur 

Matahari yang disutradarai oleh Ari Sihasale. Film ini mengangkat tema 

pendidikan dan menampilkan fenomena-fenomena sosial masyarakat yang menjadi 

problematika dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khusunya di wilayah Papua. 

Film ini juga menampilkan sebuah cerminan kehidupan yang sangat kompleks dan 

dapat menjadi pembelajaran berharga bagi masyarakat luas.  

 

2.2.3 Sosiologi Sastra 

Sosiologi sastra adalah ilmu multidisiplin atau pluridisiplin yang 

dianggap baru lahir pada abad ke-18. Menurut Ratna (dalam Rostama, 2013 : 22) 

ada sejumlah definisi mengenai sosiologi sastra yang perlu dipertimbangkan 

dalam rangka menemukan objektivitas hubungan antara karya sastra dengan 

masyarakat, antara lain : 

1. Pemahaman terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

kemasyarakatan 

2. Pemahaman terhadap totalitas karya yang disertai dengan aspek yang 

terkandung di dalamnya 

3. Pemahaman terhadap karya sastra sekaligus hubungannya dengan masyarakat 

yang melatarbelakanginya 

4. Sosiologi sastra adalah hubungan dua arah (dialektik) antara sastra dengan 

masyarakat 



5. Sosiologi sastra berusaha menemukan kualitas interdependensi antara sastra 

dengan masyarakat 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra 

menurut pendapat Ratna adalah sebuah pendekatan dalam penelitian sastra yang 

mempertimbangkan kaitan-kaitan kemasyarakatan yang ada dalam karya sastra. 

Kaitan-kaitan kemasyarakatan dalam hubungannya dengan masyarakat, baik 

penciptanya, masyarakat yang diceritakan dalam karya sastra itu dan penikmat 

karya sastra. Dalam penciptaan karya sastra, seorang pengarang harus memiliki 

pemahaman tentang sosiologi untuk mengungkap masalah-masalah sosial dalam 

karya yang akan diciptakannya. 

 

2.2.4 Implementasi 

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berarti proses yang dilaksanakan dan 

diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang untuk dijalankan sepenuhnya. 

Permasalahan besar akan terjadi apabila yang dilaksanakan menyimpang dari 

yang telah dirancang.  

Rancangan kurikulum dan impelementasi kurikulum adalah sebuah 

sistem dan membentuk sebuah garis lurus dalam hubungannya (konsep linearitas). 

Hal ini berarti implementasi mencerminkan rancangan. Pemahaman guru dan 

semua pihak lapangan lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar sebagai 

inti kurikulum sangat penting untuk memahami perancangan kuirkulum secara 

baik dan benar. 



Implementasi penelitian ini sebagai bahan ajar sastra sesuai dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan aspek pembelajaran yaitu  

mendengarkan dengan Standar Kompetensi (SK) yaitu memahami pembacaan 

cerpen serta Kompetensi Dasar (KD) yakni menemukan nilai-nilai dalam cerpen 

dengan alokasi waktu 2 x 45 menit. Dalam hal ini, indikator yang hendak dicapai 

yaitu kemampuan siswa dalam menemukan nilai-nilai (moral, budaya, sosial dan 

agama) dalam cerpen dan mendiskusikan nilai-nilai (moral, budaya, sosial, dan 

agama) dalam cerpen. Selain cerpen yang (diangkat dari film Di Timur 

Matahari), juga akan ditayangkan film Di Timur Matahari sutradara Ari Sihasale 

untuk dapat menunjang pembelajaran.  

 

2.2.5 Bahan Ajar Sastra 

Dalam pembelajaran sastra, pemilihan bahan ajar sangat penting dan 

harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa yang diajarkan. Dalam hal 

ini, siswa SMA  diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran sastra dengan 

maksimal. Beberapa bahan ajar dalam pembelajaran sastra yang dimaksud berupa 

puisi, cerpen, naskah drama, novel dan apresiasi drama. Bahan ajar tersebut sudah 

sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tingkat SMA yang 

sesuai dengan kompetensi dasar yaitu menemukan unsur-unsur instrinsik maupun 

ekstrinsik dalam karya sastra. 

Adapun hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar sastra 

yang dapat menunjang pengetahuan siswa tentang sastra. Lebih-lebih lagi, bahan 

ajar sastra yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan pendidikan. Hal ini 

dapat membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang bermoral dan saling 



menghargai. Pendidikan karakter menjadi hal yang paling utama dalam 

pencapaian hasil belajar siswa di sekolah maupun di masyarakat. 

 

2.3 Landasan Teori 

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan teori atau landasan teoretis yang 

kuat sebagai pijakan dalam melakukan analisis. Adapun landasan teori dalam 

penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

2.3.1  Film sebagai Media Kritik Sosial 

Media komunikasi adalah alat-alat perantara dalam proses penyampaian 

isi pernyataan (message) dari komunikator sampai kepada komunikan atau proses 

penyampaian umpan balik dari komunikan sampai kepada komunikator. Media 

komunikasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti 

selebaran, spanduk, baliho, poster, buku, surat kabar, majalah, radio, televisi, dan 

film. Film atau cinema pada hakikatnya adalah serangkaian gambar bergerak 

yang berisi pesan-pesan melalui bahasa (visual sekaligus verbal) yang ditujukan 

kepada khalayak luas. Film memproyeksikan rekaman realitas yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat ke atas layar (Sobur, 2006: 127).  

Sebagai media komunikasi massa, film tidak hanya berfungsi sebagai 

sarana informasi, tetapi juga menghibur dan mendidik khalayak, serta dapat 

dijadikan sebagai  media  pertukaran  budaya  masyarakat.  Film selain berfungsi 

sebagai media hiburan, juga dapat dimanfaatkan sebagai media kritik. Pada 

dasarnya sebuah film secara otomatis pasti memuat gagasan pemikiran para 

pembuatnya baik secara implisit maupun eksplisit. 

 



Sebagai kritik sosial, film mengungkapkan sebuah kondisi sosial 

masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai yang dianut ataupun nilai-nilai yang 

menjadi pedoman. Film hadir dengan berbagai latar belakang. Film merupakan 

bentuk seni sekaligus praktik  sosial yang  memuat  berbagai  unsur,  baik  sosial,  

politik,  budaya, psikologi, serta estetis film. Semua unsur tersebut berada dalam 

hubungan yang dinamis. Oleh karena itu, film tidak hanya menampilkan ulang 

suatu gambaran realitas, tidak hanya merepresentasikan, merefleksikan atau 

sekedar cermin realitas melainkan melakukan konstruksi pula terhadap realitas. 

Melalui film pun kita mampu membaca tampilan wajah suatu bangsa, belajar 

mengenai banyak hal dalam konteks kehidupan. Film seakan mengingatkan 

bahwa masih banyak agenda bangsa yang belum selesai sehingga masih 

dibutuhkan generasi muda yang cerdas dan setia pada pikiran-pikiran baru yang 

mampu membangun bangsa ke arah yang lebih baik. (Sobur, 2006: 128).  

Film mampu memaparkan gambaran atau cerminan kehidupan 

masyarakat yang terjadi di kehidupan nyata. Seperti misalnya permasalahan 

pendidikan yang  seringkali muncul dan belum sepenuhnya menemukan solusi 

atau jalan keluar secara tuntas. Menurut Buchori dalam bukunya “Spektrum 

Problematika pendidikan di Indonesia” (1994), ada empat masalah pokok 

pendidikan yang menjadi prioritas dan perlu  penanggulangan yang tepat agar 

tercapai tujuan suatu Negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Masalah-

masalah pendidikan  yang dimaksud yakni sebagai berikut : 

 

 



1.      Masalah Pemerataan Pendidikan 

Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem 

pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh 

warga Negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi 

wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang kemajuan 

suatu bangsa. 

Masalah pemerataan pemerolehan pendidikan dipandang penting karena jika 

anak-anak usia sekolah sudah memperoleh kesempatan belajar mulai dari jenjang 

Sekolah Dasar (SD), maka mereka akan memiliki bekal dasar berupa kemampuan 

membaca, menulis, dan berhitung yang mengakibatkan mereka mampu mengikuti 

perkembangan kemajauan melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang 

tersedia. Dengan demikian, mereka tidak terbelakang dan tidak menjadi 

penghambat pembangunan. 

 

2.    Masalah Mutu Pendidikan 

Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai 

taraf seperti yang diharapkan. Di Negara Indonesia, mutu pendidikan masih 

sangat tertinggal jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di luar negeri. Secara 

umum, di Negara Indonesia mutu pendidikan selalu berusaha dikembangkan 

dengan melakukan perubahan demi perubahan dari tahun ke tahun. Hal ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan demi mencapai tujuan 

nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, permasalahannya yaitu 

pada pemerataan peningkatan mutu pendidikan. Bagi sekolah-sekolah yang berada 

di wilayah perkotaan, sangat mudah untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang 



dapat mendukung pencapaian peningkatan mutu pendidikan. Akan tetapi, bagi 

sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedalaman atau wilayah yang jauh dari 

pusat kota, hal ini menjadi sebuah permasalahan yang cukup krusial karena pada 

dasarnya pemerataan peningkatan mutu pendidikan akan sulit dilakukan 

disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.  

 

3.  Masalah Efisiensi Pendidikan 

Pada hakikatnya masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan 

pendidikan, terutama dalam pemanfaatan dana dan sumber daya manusia. 

Efesiensi artinya dengan menggunakan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya dapat 

diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Jadi, sistem pendidikan yang efesien ialah 

dengan tenaga dan dana yang terbatas dapat di hasilkan sejumlah lulusan yang 

berkualitas tinggi. Oleh sebab itu, keterpaduan pengelolaan pendidikan harus 

tampak di antara semua unsur, baik antara sekolah negeri maupun swasta, 

pendidikan sekolah maupun luar sekolah, antara lembaga dan unit jajaran 

depertemen pendidikan dan kebudayaan. 

Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah: 

a.      Bagaimana tenaga kependidikan difungsikan 

b.      Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan 

c.     Bagaimana pendidikan diselenggarakan 

d.     Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga pendidik. 

 

 

 

 

 



4.    Masalah Relevansi Pendidikan 

Masalah relevensi adalah masalah yang timbul akibat ketidaksesuaian 

sistem pendidikan dengan pembangunan nasional mencakup kebutuhan 

perorangan, keluarga, dan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam 

jangka panjang. Pendidikan merupakan faktor penunjang bagi pembangunan 

ketahanan nasional. Oleh sebab itu, perlu keterpaduan di dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pendidikan dengan pembangunan nasional tersebut. Sebagai contoh 

pendidikan di sekolah harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata dalam 

pembangunan nasional, serta memerhatikan ciri-ciri ketenagaan yang diperlukan 

sesuai dengan keadaan lingkungan di wilayah-wilayah lingkungan tertentu. 

Selain permasalahan pendidikan, maslah tentang kemiskinan dan  

keterbelakangan  merupakan  fenomena  sosial  yang  banyak ditemui di negara-

negara berkembang. Hampir di setiap negara, kemiskinan selalu terpusat di 

tempat-tempat tertentu, yaitu biasanya di pedesaan atau daerah-daerah yang  

kekurangan  sumber  daya.  Persoalan  kemiskinan  juga  selalu  berkaitan dengan 

masalah lain, misalnya lingkungan. 

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara individual, kelompok, 

bahkan negara yang menyebabkan kondisi tersebut rentan terhadap timbulnya 

berbagai permasalahan kehidupan sosial. Pada umumnya, mereka yang tergolong 

miskin mengalami kesulitan dalam  menikmati  fasilitas-fasilitas  yang  

disediakan  pemerintah  seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan kemudahan-

kemudahan lainnya yang dapat digunakan  untuk  meningkatkan  taraf  



kehidupan   yang  lebih  baik.  Kondisi demikian dapat dikategorikan sebagai 

masalah sosial yang cukup krusial, bahkan dapat mendorong masalah sosial lain 

yang bisa menggoyahkan stabilitas suatu Negara. 

Selain permasalahan pendidikan, film juga seringkali memunculkan 

masalah kemiskinan yang sangat memprihatinkan. Kemiskinan sudah menjadi 

permasalahan yang cukup panjang terutama di Negara berkembang seperti 

Indonesia. Menurut Nurkese (dalam Bahri, 2005:16) mengungkapkan bentuk-

bentuk kemiskinan sekaligus yang menjadi faktor penyebab   kemiskinan   antara 

lain ; (1) Kemiskinan natural, (2) Kemiskinan kultural, dan (3) Kemiskinan 

struktural. 

1.      Kemiskinan natural adalah kondisi miskin karena pada dasarnya memang 

miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak 

memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya 

manusia maupun sumberdaya pembangunan. Menurut Baswir kemiskinan 

natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah 

seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana  alam. 

2. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok 

masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya 

ketika mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. 

Kelompok  masyarakat  seperti  ini  tidak  mudah untuk  diajak  

berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki 

dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka 

rendah menurut ukuran yang digunakan secara umum.  



3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-

faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi 

aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi 

dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. 

Selanjutnya Sumodiningrat mengatakan bahwa munculnya kemiskinan  

struktural  disebabkan  karena  berupaya  menanggulangi kemiskinan  

natural,  yaitu  dengan  direncanakan  bermacam-macam  program dan 

kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan 

sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan 

keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan 

struktur masyarakat yang tidak teratur.  

Selain masalah-masalah sosial seperti pendidikan, dan kemiskinan 

seperti yang dipaparkan di atas, masalah konflik sosial  juga seringkali kita 

temukan di dalam masyarakat. Sebagai contoh, konflik perang yang masih rentan 

terjadi di tanah Papua. Hal-hal yang memicu konflik di pedalaman Papua terkait 

perbedaan suku, budaya, kelompok atau golongan, sesuai dengan karakteristik 

yang dianggap sebagai salah satu permasalahan yang dapat merugikan dan 

melanggar adat atau norma yang berlaku. Masalah perselingkuhan, pembunuhan, 

kematian tidak wajar, dan rasa dendam yang mendalam merupakan salah satu 

penyebab perang tidak mampu dihindarkan.  

Suku-suku di pedalaman Papua pada dasarnya patuh terhadap hukum 

sepanjang hukum tersebut berpihak kepada kepentingan orang banyak. Nilai-nilai 

adat sangatlah dijunjung tinggi dan sanksi terhadap pelanggaran adat harus benar-



benar diadili serta diselesaikan secara adat. Konflik biasanya dipicu karena 

permasalahan yang menyangkut adat yang tidak dapat diselesaikan secara adat 

sehingga lebih memilih jalan pntas yaitu perang antarsuku. Suku-suku yang 

biasanya kental dengan perang yaitu suku-suku asli Papua yakni antara lain suku 

Dani, suku Nduga, suku Dem, suku Damal/Amungme, suku Moni, suku Wolani, 

suku Ekari dan suku-suku lainnya.  

 

2 .3 .2  Sosiologi Sastra Pendekatan Alan Swingewood 

Dalam bukunya yang berjudul The Sociology of Literature, 

Swingewood (1972), memberikan batasan mengenai pengertian sosiologi dan 

sastra. Menurutnya, sosiologi adalah pendekatan ilmiah yang menekankan 

analisis secara objektif tentang manusia dalam masyarakat, tentang lembaga 

kemasyarakatan, dan proses-proses sosial. Selanjutnya mengenai sastra, 

Swingewood menyatakan sastra juga terkait dengan dunia kemasyarakatan dan 

keinginan untuk melakukan perubahan terhadap dunia kemasyarakatan. 

 Berdasarkan pendapat Swingewood di atas, diperoleh gambaran bahwa 

antara sosiologi dan sastra memiliki persamaan dalam hal objek atau sasaran 

yang dibicarakan. Objek atau sasaran yang dimaksud adalah manusia dalam 

masyarakat serta segala aspek yang berkaitan dengan masyarakat tersebut. 

Hubungan sosiologi dengan sastra, sastra tidak hanya memberi dampak pada 

masyarakat tetapi juga menerima dampak dari masyarakat.  

Dalam konsep sosiologi sastra berkaitan dengan masyarakat, 

Swingewood mengemukakan  tiga perspektif yang dapat digunakan untuk 

melihat fenomena sosial dalam karya sastra, yakni; sastra sebagai cerminan 



zaman, sastra dilihat dari proses produksi dan pengaranganya, dan sastra dalam 

hubunganya dengan sejarah. Ketiga perspektif tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Perspektif pertama mengambil aspek dokumenter sastra yang memberikan 

perhatian pada cerminan zaman (Swingewood dan Laurenson: 1972:13). 

Perspektif ini memfokuskan perhatian pada teks sastra sebagai objek kajian 

sehingga kita dapat melihat suatu fenomena tertentu di dalam cermin yang 

dianalogikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat. Sastra bukan hanya 

sekedar sebagai cerminan masyarakat, lebih luas lagi merupakan sebuah 

cermin dari struktur sosial, hubungan kekeluargaan, trend yang muncul, 

serta konflik di dalam masyarakat itu sendiri. 

2. Perspektif kedua tentang sosiologi sastra mengambil cara lain dengan 

memberikan penekanan pada bagian produksi dan lebih khusus pada situasi 

sosial penulis (Swingewood dan Laurenson, 1972:17). Pada perspektif 

kedua ini memfokuskan pada pengarang sebagai pencipta karya sastra. 

Dalam sosiologi sastra, pengkajian karya sastra tidak selalu berupa teks 

sebagai suatu yang besar dan harus dikaji, namun masyarakat di luar teks 

seperti pengarang dan produksi adalah suatu bagian yang penting pula untuk 

dikaji. Swingewood menyebutkan bahwa pendekatan ini dipindahkan dari 

pembahasan karya sastra ke pembahasan produksi karya sastra, khususnya 

situasi pengarang. Bagaimanapun juga terciptanya sebuah karya sastra tidak 

terlepas dari latar belakang pengarangnya. 

 



3. Perspektif ketiga memfokuskan tentang bagaimana mengetahui karya sastra 

tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat tertentu pada suatu momen 

sejarah tertentu (Swingewood dan Laurenson, 1972:21). Perspektif ketiga ini 

memfokuskan perhatian pada penerimaan masyarakat terhadap karya sastra 

terkait momen sejarah. Sejarah dan karya sastra seperti dua sisi mata uang 

yang tak dapat dipisahkan. Seperti halnya keberlangsungan sejarah yang 

terjadi pada masa silam terekam dalam sebuah karya sastra. Sastra memiliki 

tempat sebagai media pengarang menyalurkan keresahan-keresahanya pada 

masa lampau dalam bentuk sastra. 

 

2.3.3 Pembelajaran Sastra di SMA 

Pembelajaran merupakan proses perubahan perilaku dalam konteks 

pengalaman yang sebagian besar telah dirancang. Pembelajaran sastra secara 

formal di sekolah bukan bermaksud menjadikan siswa sebagai ahli sastra, 

melainkan agar siswa menjadi terampil serta mampu memahami dan menikmati 

karya sastra (Romiszowki 2015:34). 

a. Tujuan Pembelajaran Sastra 

Tujuan pelaksanaan pembelajaran sastra menurut Gani (dalam Rostama, 

2013:24) yaitu : (1) Mengembangkan kenikmatan dan keterampilan membaca dan 

menafsirkan karya sastra dan memperkenalkan siswa dengan sejumlah karya 

sastra yang signifikan; (2) Pengenalan tradisi karya sastra dan peranannya dalam 

sejarah kemanusiaan; (3) Pengembangan standar dan cipta rasa terhadap karya 

sastra; (4) Perangsangan terhadap potensi-potensi karya sastra yang sesuai dengan 



selera masyarakat; dan (5) Peningkatan pengertian siswa tentang pentingnya karya 

sastra sebagai sumber kemekaran wawasan terhadap masalah pribadi dan sosial.  

b. Bahan Ajar Sastra 

Dalam pembelajaran sastra, pemilihan bahan ajar sangat penting dan 

harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa yang diajarkan dalam hal ini 

siswa SMA agar manfaat dan tujuan pembelajaran sastra yang diharapkan bisa 

tercapai dengan maksimal. 

Beberapa bahan ajar dalam pembelajaran sastra yang dimaksud berupa 

puisi, cerpen, naskah drama, novel dan apresiasi drama. Bahan ajar tersebut sudah 

sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tingkat SMA yang 

sesuai dengan kompetensi dasar yaitu menemukan unsur-unsur instrinsik dalam 

karya sastra. 

c. Kriteria Pemilihan Karya Sastra sebagai Bahan Ajar di SMA 

Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, seorang guru tentunya harus 

melakukan pemilihan terhadap bahan ajar yang akan digunakan. Menurut 

Litlewoood (2015 : 37), ada beberapa kriteria dalam proses pemilihan bahan ajar 

sastra yang tepat antara lain :  

(1) Sastra dipandang sebagai bahan penyedia struktur bahasa 

(2) Teks sastra sebagai penyedia bahan stilistika 

(3) Kriteria sastra yang diambil semestinya menciptakan dunia yang relevan 

dengan subjek didik dan sejalan dengan latar belakang sosial budaya antara 

pengalaman pada karya subjek didik 

(4) Selalu memerhatikan fakta yang memuat pengalaman yang menarik. 



Berdasarkan kriteria pemilihan bahan ajar di atas,  dapat disimpulkan 

bahwa seorang pengajar haruslah dapat memilih dengan sebaik mungkin bahan 

ajar yang sesuai dengan pembelajaran yang akan diterapkan di kelas. Pemilihan 

bahan ajar ini tentunya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya peserta didik. 

Selanjutnya karya sastra yang dipilih juga harus memiliki nilai pendidikan dan 

nilai moral yang dapat diaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini, 

penelitian ini akan menganalisis kritik sosial yang terdapat dalam film Di Timur 

Matahari Sutradara Ari Sihasale yang ditinjau dengan pendekatan sosiologi sastra 

perspektif  Alan Swingewood dan kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, artinya 

penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang diperoleh tidak dapat dituangkan 

ke dalam bentuk bilangan. Di dalam penelitian ini, data akan diuraikan ke dalam 

bentuk kata-kata atau penjelasan-penjelasan mengenai data yang telah diperoleh 

setelah digunakan berbagai teknik pengumpulan data.  

Menurut Richie (Moleong, 2007:6), penelitian kualitatif adalah upaya 

penyajian dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, 

perilaku, persepsi, dan persoalan tentang objek yang diteliti. Penelitian kualitatif 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang 

diteliti. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber 

data. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, dan menggali sumber data yang erat 

kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu (Mujahamudin,dkk, 

2013:27).    

 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

Setiap penelitian berbasis data dan tidak akan pernah ada penelitian 

tanpa data. Penelitian sastra juga berbasis data, tetapi datanya dalam bentuk kata 

atau verbal data, bukan angka atau numerical data (Siswantoro, 2005:62). Data 

merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu 



keadaan atau masalah, baik yang berbentuk angka-angka maupun yang berbentuk 

kategori atau keterangan. Data bisa juga didefinisikan sebagai sekumpulan 

informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (obsevasi) suatu objek dan 

dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan  maupun persoalan. Data yang 

baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu dan 

bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh. 

 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah rekaman film Di Timur 

Matahari Sutradara Ari Sihasale. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder diperoleh dari RPP, silabus, kurikulum yang terkait 

dengan bahan ajar sastra di SMA, penelitian terdahulu dan internet. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Terkait dengan metode pengumpulan data, dalam penelitian ini  

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tehnik kepustakaan dan teknik 

catat.  

3.3.1 Teknik Kepustakaan 

Teknik ini digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal 

hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang 



relevan dengan bahan kajian yang sedang diteliti misalnya mengumpulkan data-

data yang diperlukan (Hariwijaya dalam Sulpiana, 2012 :28). Data yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu berupa kata-kata, kalimat, dialog dan perilaku tokoh 

dalam film Di Timur Matahari sutradara Ari Sihasale. 

3.3.2 Teknik Catat 

Teknik catat ini merupakan lanjutan dari metode kepustakaan. Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh data dengan cara mencatat data-data setelah 

menonton film Di Timur Matahari sutradara Ari Sihasale secara berulang-ulang. 

Adapun langkah-langkah mengumpulkan data yang ditempuh dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Menonton film Di Timur Matahari sutradara Ari Sihasale secara berulang-

ulang. 

2. Menemukan bentuk-bentuk kritik sosial yang terdapat dalam film Di 

Timur Matahari sutradara Ari Sihasale. 

3. Mencatat dan mengklasifikasikan kritik sosial yang terdapat dalam film Di 

Timur Matahari sutradara Ari Sihasale serta mengaitkannya dengan 

pembelajaran sastra di SMA. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan dengan ketelitian 

sehingga dapat menyimpulkan secara objektif. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode 

deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta tentang 

kritik sosial dalam film Di Timur Matahari sutradara Ari Sihasale dengan 



meninjau kembali beberapa  penelitian  terdahulu  tentang kritik sosial dalam 

film, baik itu mengenai masalah pendidikan, kemiskinan ataupun  masalah-

masalah sosial lainnya. Adapun analisis film ini dilakukan dengan beberapa 

tahapan sebagai berikut : 

1. Identifikasi Data 

Suatu makna dalam film yang ditonton dapat menemukan pelajaran atau 

pesan yang ingin disampaikan dalam film ketika kita mulai mengidentifikasi, 

memilah dan mencermati masalah yang timbul atau yang diangkat dalam skenario 

yang ditayangkan. Melalui proses pengulangan menonton, maka akan 

memudahkan dalam memahami isi cerita dalam film tersebut sehingga dapat 

memperoleh tahap pemahaman awal.  

2. Klasifikasi Data 

Berdasarkan cara memperoleh, data dikelompokkan menjadi data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari 

subjek atau objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh 

secara tidak langsung dari subjek atau objek penelitian. Adapun data primer yang 

ditemukan dalam Film Di Timur Matahari Sutradara Ari Sihasale antara lain : 

a. Kritik terhadap Problematika Pendidikan 

b. Kritik terhadap Masalah Kemiskinan 

c. Kritik terhadap Perang antarsuku 

3. Mencari dan menemukan pemahaman tentang  kritik sosial dalam film dengan 

menonton berulang-ulang sampai dirasa cukup. 

4. Mencatat  dialog-dialog yang menunjukkan kritik sosial dalam film. 



5. Mencari keterkaitan antara kritik sosial dengan pembelajaran sastra di SMA. 

6. Menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian. 

 

3.5 Metode Penyajian Data 

Penyajian hasil analisis data penelitian menggunakan metode informal. 

Metode informal merupakan rumusan dengan menggunakan kata-kata biasa 

(Mahsun, 2011:224). Penyajian data dengan menggunakan metode informal di 

dalam penelitian ini akan diuraikan dengan penjelasan-penjelasan pemerolehan 

dialog-dialog ataupun setiap adegan dalam film Di Timur Matahari Sutradara Ari 

Sihasale terkait dengan kritik sosial yang didapatkan dengan berbagai metode 

yang telah dipilih. Data yang telah diperoleh akan berubah menjadi penjelasan-

penjelasan yang berisi informasi serta uraian-uraian setelah data tersebut 

ditranskripsi ke dalam bentuk tulisan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka 

dalam bab pembahasan akan dipaparkan hasil penelitian tentang Kritik Sosial 

dalam Film Di Timur Matahari Sutradara Ari Sihasale Tinjauan Sosiologi Sastra 

dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini meliputi ; (1) Bagaimanakah kritik sosial yang 

terkandung dalam film Di Timur Matahari Sutradara Ari Sihasale? (2) 

Bagaimanakah implementasi film Di Timur Matahari Sutradara Ari Sihasale 

sebagai bahan ajar sastra di SMA? 

 

4.1 Kritik Sosial yang Terkandung dalam Film Di Timur Matahari Sutradara 

Ari Sihasale 

 

Film Di Timur Matahari Sutradara Ari Sihasale merupakan film yang di 

dalamnya terkandung banyak kritik sosial. Film ini menjadi bentuk kritik 

sutradara terhadap realitas kehidupan yang terjadi di wilayah Indonesia bagian 

timur. Seperti yang telah dibahas pada bab II, kritik sosial adalah  sanggahan 

terhadap hal-hal yang dianggap menyalahi aturan, hukum dan tata nilai yang 

sudah menjadi konvensi umum. Kritik sosial dalam karya sastra merupakan 

sarana pengarang untuk menyampaikan ketidakpuasannya terhadap sendi-sendi 

kehidupan masyarakat. Adapun kritik sosial dalam film Di Timur Matahari 

Sutradara Ari Sihasale antara lain ; (1) Kritik sosial terhadap problematika 

pendidikan, (2) Kritik sosial terhadap masalah kemiskinan, dan (3) Kritik sosial 

terhadap perang antarsuku. 



4.1.1 Kritik Sosial terhadap Problematika Pendidikan 

Berdasarkan Pemaparan yang telah dijelaskan pada bab II mengenai 

problematika pendidikan, dalam Film Di Timur Matahari Sutradara Ari Sihasale 

terdapat problematika pendidikan yang menghambat berlangsungnya proses 

pembelajaran. Problematika pendidikan yang dimaksud antara lain: (1) 

Kurangnya ketersediaan tenaga kependidikan, (2) Kurangnya ketersediaan 

fasilitas pendidikan yang memadai, dan (3) Kurangnya tindak lanjut pemerintah 

terhadap transfer tenaga pendidik di wilayah pedalaman Papua. 

1. Kurangnya Ketersediaan Tenaga Kependidikan 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Murid-murid menanti guru pengganti yang tak kunjung datang 

 

Dalam Opening film Di Timur Matahari sutradara Ari Sihasale mulai 

ditampilkan problematika pendidikan mengenai kurangnya tenaga pendidik yang 

berkewajiban mendidik anak-anak bangsa generasi penerus masa depan di 

wilayah pedalaman Papua. Adapun kutipan-kutipan dialog di dalam film Di 

Timur Matahari sutradara Ari Sihasale yang menunjukkan kurangnya 

ketersediaan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut: 

Adegan I “Opening” (scene 01:39 - 02:13) 

Mazmur  : “Teman-teman, guru pengganti belum datang!”  

Murid-murid : (Kecewa dan merenung) 



Mazmur  : “Mari kita belajar menyanyi saja. Ehee.…” 

Murid-murid :  Terpujilah wahai engkau  

Ibu Bapak guru 

Namamu akan selalu hidup  

dalam sanubariku 

Semua baktimu akan kuukir 

di dalam hatiku 

Sbagai prasasti trimakasihku 

tuk pengabdianmu 

Engkau sbagai pelita  

dalam kegelapan  

Engkau laksana embun penyejuk 

dalam kehausan 

Engkau patriot pahlawan bangsa 

Tanpa tanda jasa 

 

Dari dialog di atas dapat dilihat bahwa dari adegan pertama mulai 

dimunculkan tentang problematika pendidikan. Masalah yang dihadapi yaitu 

ketiadaan guru pengganti yang seharusnya menggantikan guru mereka yang telah 

cuti selama enam bulan. Keberadaan tenaga pendidik adalah salah satu syarat 

dapat berlangsungnya suatu proses pembelajaran. Bagaimana sebuah ilmu akan 

ditransferkan kepada para siswa jika seorang guru tidak ada. Dalam film Di Timur 

Matahari sutradara Ari Sihasale secara terang-terangan ingin menyampaikan 

kritik terhadap pemerintah agar lebih memerhatikan kondisi pendidikan anak 

bangsa di wilayah pedalaman Papua.  

Hal yang lebih memprihatinkan lagi yaitu murid-murid  harus merelakan 

hari-hari yang semestinya digunakan untuk menuntut ilmu di lembaga pendidikan 

formal terhambat disebabkan ketiadaan guru pengganti yang mendidik mereka 

sejak guru mereka cuti. Namun, mereka tidak putus asa dan tetap semangat untuk 

mencari ilmu di alam atau di luar kelas. Hal ini terlihat seperti pada gambar 

adegan di bawah ini : 

 



 

 

 

 

 

                Gambar 4.2 Anak-anak mencari ilmu di alam 

Pada gambar adegan di atas terlihat bahwa anak-anak bersemangat 

mencari pelajaran di alam. Mazmur, Thomas, Agnes, Suriyani dan Yokim 

merupakan anak-anak yang cerdas. Mereka tidak pernah berputus asa mencari 

ilmu, di balik semangat mereka yang membara itu terselip harapan agar guru 

pengganti segera datang dan mereka bisa belajar lagi seperti anak bangsa lainnya. 

Kutipan dialog yang menunjukkan semangat mereka dalam menuntut ilmu meski 

di luar kelas yakni sebagai berikut : 

Adegan I (scene 03:27-05:00 ) 

Mazmur, Thomas, Agnes, Suriyani dan Yokim berlari sambil 

tertawa menyusuri pegunungan di bawah terik. 

Anak-anak  : “Selamat pagi bu dokter” (Serentak) 

Dokter Fatimah  : “Hei selamat pagi, pagi anak-anak” 

Blasius   : “Kalian pung guru belum datang?” 

Murid-murid                      : “Belum”.(Serentak menjawab sembari                    

berlari menyusuri jembatan gantung 

menuju alam berharap mendapat pel 

ajaran  dari alam sekitar) 

 

Pada dialog di atas terlihat bahwa mereka tetap bersemangat menyusuri 

pegunungan sembari mencari ilmu di alam sekitar. Meskipun guru pengganti 

belum juga datang, mereka tetap sabar menanti dan tidak larut dalam 

kekecewaan. Mereka adalah anak-anak yang cerdas dan memiliki semangat yang 

besar untuk terus berusaha mendapatkan ilmu melalui bantuan Michael, dokter 



Fatimah, Pendeta Samuel, Om Ucok dan Om Jolex. Hal ini terlihat seperti pada 

gambar adegan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.3 Anak-anak mendapat pelajaran melalui bantuan Michael, dokter  

                       Fatimah, Pendeta Samuel, Om Ucok dan Om Jolex 

 

 

Adapun kritik sosial terkait kurangnya tenaga pendidik seperti yang 

ditampilkan dalam film Di Timur Matahari sutradara Ari Sihasale ditujukan 

kepada pemerintah terutama kepada menteri pendidikan untuk lebih 

memerhatikan lagi kondisi pendidikan di wilayah pedalaman Papua agar 

pemerataan pendidikan di Indonesia dapat terwujud dengan baik demi 

terwujudnya pembangunan nasional.  

 

2. Tidak Tersedianya Fasilitas Pendidikan yang Memadai  

 

 

 

 

 

  Gambar 4.4 Kondisi fisik sekolah yang sederhana dan 

         fasilitas yang kurang memadai 

 



Dalam film Di Timur Matahari sutradara Ari Sihasale memaparkan 

kondisi realitas kehidupan di tanah Papua dari segi pendidikan. Anak-anak yang 

sedang menuntut ilmu harus berjuang dengan caranya sendiri mengatasi kondisi 

kurangnya  tenaga pendidik . Keadaan gedung sekolah seadanya dan benar-benar 

sederhana. Bangku dan meja yang hanya beberapa sehingga siswa harus duduk 

bertiga tiap satu meja. Sekolah dalam film tersebut tidak memiliki kepala sekolah 

dan hanya memiliki satu orang tenaga pendidik (guru yang sedang cuti) . Sekolah 

ini juga tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai seperti yang biasa kita 

temukan di beberapa sekolah di kota-kota besar atau di wilayah pedesaan yang 

dekat dengan kota untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien. Adapun kritik sosial yang ingin disampaikan melalui film Di 

Timur Matahari sutradara Ari Sihasale  yaitu tentang pemerataan pembangunan 

di lingkungan sekolah melalui bantuan-bantuan yang dicanangkan oleh 

pemerintah dan menteri pendidikan agar lebih difokuskan lagi target sekolah-

sekolah yang perlu mendapat perhatian lebih.  

 

3. Kurangnya Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Transfer Tenaga 

Pendidik di Wilayah Pedalaman Papua 

 

Dalam film Di Timur Matahari Sutradara Ari Sihasale ketiadaan guru 

pengganti berlanjut sampai adegan terakhir. Hal ini menunjukkan kurangnya 

perhatian pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Adapun dialog 

yang menunjukkan ketiadaan transfer tenaga pendidik atau guru pengganti yaitu 

sebagai berikut : 

 



 

 

 

 

 

      Gambar 4.5 Anak-anak masih menunggu guru pengganti  

                          sambil mengisi kekosongan dengan bernyanyi  

 

 

Adegan II (scene 12:05-13:27) 

 

Sebulan kemudian…. 

Seperti biasa Mazmur berlari menuju kelas setelah dari lapangan 

menunggu guru pengganti yang tak kunjung datang. 

 

Mazmur         : “Teman-teman guru pengganti belum juga datang”.    

(sedikit kecewa) 

Murid-murid  : (Terhenti seketika dari permainan bola yang 

sedang  mereka mainkan) 

Mazmur       : “Ya sudah, kita main bola saja”. (masih dengan 

senyum  semangat menyimpan harapan) 

Thomas         : “Hehehe….” 

Anak-anak       :  Di sini senang , di sana senang  

              Di mana-mana hatiku senang  

                Di sini senang, di sana senang 

               Di mana-mana hatiku senang 

              Tangan dilepar-lempar  

                          Kaki disentak-sentak putar badan 

 

Pada adegan di atas masih menggambarkan kondisi anak-anak yang tengah 

sabar menanti kehadiran guru pengganti untuk mengajarkan mereka. Meski 

kecewa dan sedih karena guru pengganti tak juga datang, mereka tetap punya cara 

untuk menjalani kekosongan hari-hari di sekolah tanpa kehadiran seorang guru. 

Kadang-kadang kekosongan itu mereka isi dengan bermain sepak bola bersama 

dan menyanyi bersama. Selain itu, Pada adegan tersebut di atas  melalui sutradara 

Ari Sihasale yang ingin mengajukan protes atau kritik terhadap pemerintah yang 



berkecimpung di bidang pendidikan untuk lebih menyoroti lagi permaslahan-

permasalahan di bidang pendidikan dan melakukan tindakan yang nyata terhadap 

permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu proses pembelajaran agar 

proses pendidikan demi mencapai tujuan nasional tidak terhambat dan dapat 

tercapai dengan baik. 

Dalam film Di Timur Matahari sutradara Ari Sihasale konsisten 

memaparkan permasalahan tentang pendidikan terlihat dari adegan satu sampai 

adegan tiga masih membahas mengenai guru pengganti yang belum datang. 

Sementara itu, proses pembelajaran dibantu oleh berbagai pihak yang peduli 

dengan pendidikan anak-anak di daerah tersebut. Salah satunya yaitu dokter 

Fatimah sebagai relawan dokter di wilayah pedalaman Papua. Pada adegan di 

bawah ini terlihat dokter Fatimah turut membantu mengajarkan anak-anak yang 

masih menunggu guru pengganti mereka yang tak kunjung datang setelah enam 

bulan lamanya. Adapun kutipan dialog dan gambar adegan terkait permasalahan 

yang telah dipaparkan di atas antara lain sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.6 Dokter Fatimah memberikan pelajaran di luar kelas 

 
Adegan III (scene 28:21-29:05) 

Dokter Fatimah   : “Kalian kenapa tidak berangkat sekolah?” 

Anak-anak  : “Aaa tidak” (Serentak) 

Mazmur   : “Guru belum datang”. 



Dokter Fatimah : “Oooh…ya sudah kalau gitu ibu dokter          

tanya   saja sini.   

Ayo sini ibu dokter tes ya. Duduk sini 

semuanya dengar ibu dokter ya. Coba 

dengar, ada 10 buah pisang, dimakan 4 

sisanya tinggal berapa?” 

Murid-murid      :   (Berfikir dan mencoba menghitung) 

Dokter Fatimah        :  “ Eee …dengar baik-baik dulu baru dipikir,   

10 buah pisang, dimakan 4 sisanya tinggal 

berapa?” 

Thomas       :   Bu Dokter, saya boleh tanyakah?” 

Dokter Fatimah     : “Boleh” 

Thomas      : “ 10 pisang itu masak belum?” 

Dokter Fatimah      : “ Kenapa kau tanya?” 

Thomas                    : “Kalau su masak, kami makan semua, tidak ada sisa 

toh”. 

Anak-anak     :  (Tertawa terbahak-bahak) 

 

 

Selanjutnya pada adegan keempat terlihat Bapa Yaqub masih menunggu 

kedatangan guru pengganti bagi anak-anak didik. Dalam adegan tersebut masih 

membahas mengenai kritik terhadap kurangnya tindakan pemerintah dalam 

mengatasi transfer tenaga pendidik di daerah pedalaman Papua. Hal ini dapat 

dilihat pada dialog dan gambar adegan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 
                    Gambar  4.7 Bapa Yaqub di depan kelas 

 
Adegan IV (scene 29:47- 30:15) 

 

Bapa Yaqub berlari menuju kelas karena tidak melihat Mazmur yang 

menanti kedatangan guru pengganti di lapangan terbang seperti biasanya. 

Bapa Yaqub : “Guru belum datang, kalian nyanyi saja”. (Berkata di depan 

kelas yang tidak ada murid-murid di dalamnya). 



Pada adegan tersebut di atas menyampaikan kritik terhadap kurangnya 

transfer tenaga pendidik dengan cara yang lebih menyentuh. Hal ini dapat di lihat 

pada gambar adegan di atas dengan kondisi kelas yang kosong dan sunyi. Anak-

anak yang biasanya sabar menunggu kehadiran guru mereka itu sedang mencari 

pelajaran di alam. Bapa Yaqub selaku pemangku adat di daerah tersebut turut 

merasakan kekecewaaan dan kegelisahan anak-anak yang belum mendapatkan 

hak-hak mereka sebagai siswa yakni mendapatkan pendidikan yang layak.  

Pada adegan kelima,  kritik sosial yang ingin disampaikan yaitu tentang 

anak-anak yang belum menerima hak mereka untuk mendapatkan pengajaran di 

lembaga pendidikan formal secara baik sehingga mereka lebih memilih untuk 

mencari pekerjaan sampingan demi membantu orang tua mereka semampunya. 

Hal ini dapat dilihat pada dialog dan gambar adegan dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 
             Gambar 4.8 Anak-anak meminta pekerjaan  

                                  pada om Ucok dan om Jolex 

 

Adegan V (scene 31:04-31:39) 

 

Om Jolex   : “Kamu tidak sekolah?” 

Murid-murid  : “Libur, Om!” (serentak) 

Om Jolex   : “Kemarin libur hari ini libur lagi?!” 

Yokim                      : “Besok juga libur, Om. Guru kami pulang 

   ke Jayapura”. 

Om Jolex   : “Berapa lama?” 

Agnes  : “Enam bulan, Om.” 

Om Jolex           :“Tuhan…dia su matikah apa? Guru  bagaimana          

tiada hari tanpa tugas, sudah kamu sembahyang 



saja semoga Tuhan kirim guru dari langit turun 

untuk diri kalian. 

Suriyani  : “Om Jolex yang baik” 

Om Jolex   : “Apa lagi?” 

Suriyani   : “Kami datang kemari untuk minta pekerjaan” 

Om Jolex            : “Pekerjaan?! . Tidak tidak tidak kamu harus 

sekolah,   kamu harus belajar” 

Mazmur   : “Belajar bekerja, Om.” 

Om Jolex   : “Kau lagi kecil-kecil cari kerja.” 

 

Pada adegan selanjutnya, terlihat kritik yang disampaikan oleh anak-

anak mengenai kebutuhan mereka akan pendidikan. Pendidikan sangat penting 

untuk menunjang cita-cita mereka di masa depan sehingga mereka sangat 

mengharapkan ada seseorang yang bersedia menjadi guru mereka. Anak-anak 

kemudian meminta bapa pendeta Samuel untuk mengajarkan mereka di kelas. Hal 

ini terlihat pada dialog dan gambar adegan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.9 Anak-anak meminta bapa pendeta mengajar mereka 

 

Adegan VI (scene 34:03-34:24) 

 

Pendeta Samuel    : “Selamat pagi anak-anak” 

Murid-murid    : “Pagi Bapa” 

Pendeta Samuel     : “Hei, kalian pung guru belum datangkah?” 

Murid-murid     : “Belum” 

Agnes      : “Bapa pendeta!” 

Pendeta Samuel     : “Iya” 

Agnes      : “Bapa pendeta bisa ajar kamikah?” 

Pendeta Samuel  :“Hei Agnes, hampir setiap hari bapa     

pendeta keluar masuk kampung, 

pelayanan.” 

Suriyani      : “Kami juga perlu dilayani, Bapa”. 



Pada kutipan dialog di atas, sangat jelas tergambar bahwa harapan anak-

anak yang menginginkan berlangsungnya pendidikan mereka agar tidak terhambat 

sehingga memberikan peluang bagi mereka untuk mengembangkan cita-cita di 

masa depan. Seperti yang terlihat pada kutipan dialog yang menyatakan “Kami 

juga perlu dilayani, Bapa”. Keinginan mereka untuk dilayani dan diperhatikan 

sangatlah tegas diutarakan. Kritik mengenai kebutuhan mereka akan pendidikan 

sebagai bekal menuju masa depan. 

Problematika pendidikan dalam film Di Timur Matahari sutradara Ari 

Sihasale mengenai kurangnya transfer tenaga pendidik berlanjut sampai pada 

adegan terakhir. Guru pengganti tidak kunjung datang. Pada akhirnya anak-anak 

mendapat pengajaran di dalam kelas seperti yang mereka harapkan selama ini. 

dengan bantuan Michael dan pendeta Samuel, mereka kini dapat kembali 

merasakan pendidikan di bangku sekolah. Hal ini terlihat pada dialog dan gambar 

adegan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Gambar 4.10 Bapa pendeta membantu mengajar anak-anak 

 

Adegan terakhir (scene 45:35-45:50) 

 

Michael      :“Hei anak-anak, karena guru pengganti belum 

juga   datang, mari kita orang belajar bersama 

bapa pendeta Samuel.” 

Murid-murid : (Senang seraya tepuk tangan) 

 



Berdasarkan dialog di atas, dapat dilihat permasalahan pendidikan yang 

diangkat oleh sutradara dalam film Di Timur Matahari tentang guru pengganti 

yang tidak juga muncul sampai pada adegan terakhir. Kritik sosial terhadap 

pemerintah dan menteri pendidikan tentang masalah terkait diharapkan mampu 

menyadarkan masyarakat dan pemerintah agar dapat menangani permasalahan-

permasalahan yang cukup krusial terutama masalah pendidikan khususnya di 

Indonesia agar pemerataan pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan 

nasional demi tercapainya pembangunan nasional. 

 

4.1.2 Kritik Sosial terhadap Masalah Kemiskinan 

Mengenai kritik sosial dalam film Di Timur Matahari sutradara Ari 

Sihasale tentang kemiskinan, ada beberapa hal yang disinggung di antaranya 

yaitu; (1) Kurangnya penerangan pembangkit listrik, (2) Tidak tersedianya air 

bersih, dan (3) Harga barang yang melambung tinggi. Kondisi seperti yang 

disebutkan di atas merupakan kritik yang sebenarnya ditujukan kepada 

pemerintah untuk melihat kembali dan lebih memerhatikan lagi masalah 

kemiskinan yang terjadi di wilayah pedalaman Papua.  Adapun kritik tentang 

masalah kemiskinan tersebut akan dipaparkan sebagai berikut : 

1. Kurangnya Penerangan Pembangkit Listrik 

Masalah kemiskinan yang diangkat oleh sutradara dalam film Di Timur 

Matahari seolah ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa masih 

banyak saudara kita yang belum merasakan perubahan-perubahan zaman moderen 

yang mampu memudahkan pekerjaan manusia. Seperti masalah penerangan yang 

belum bisa terselesaikan secara tuntas di wilayah pedalaman Papua. Situasi gelap 



gulita sudah menjadi teman setia bagi mereka yang belum terjamah oleh listrik. 

Seperti yang dapat dilihat pada gambar adegan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

         Gambar 4.11 Suasana gelap tanpa penerangan listrik 

                                di pedalaman Papua 

 

Adapun kutipan dialog yang menunjukkan kurangnya listrik dalam film Di Timur 

Matahari sutradara Ari Sihasale yakni sebagai berikut:  

Adegan tidak tersedianya listrik (scene 01:12:00-01:13:13) 

Michael  : “Makan aja ya, mau aku buatin the kesukaan kamu?” 

Vina  : “Orang abis batre disuruh makan minum”. (Cemberut) 

Michael  : “Saya dah bilang di sini tu nggak ada listrik”. 

Mazmur  : “Ada, Om!” 

Mazmur dan kawan-kawannya kemudian mencoba menyambungkan 

kabel-kabel dengan aki milik om Ucok untuk memperoleh aliran listrik 

seperti yang mereka pelajari lewat om Jolex. 

Vina                    : “Nyala!...hehe” (Senang dan kaget akhirnya 

bisa    mengecas hpnya yang mati) 

Michael  : “Memang anak Papua ini cerdas semua!” 

Anak-anak : (tertawa bahagia) 

 

Berdasarkan kutipan dialog di atas, dapat dilihat bahwa sutradara 

menyinggung mengenai kritik sosial tentang kemiskinan yang ditujukan kepada 

pemerintah bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia yang perlu perhatian 

terutama masalah kemiskinan, khususnya masyarakat di pedalaman Papua. Listrik 

menjadi masalah utama di daerah pedalaman Papua. Penerangan sangatlah 

dibutuhkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi, 

dengan adanya penerangan maka anak-anak akan mudah belajar ketika di malam 



hari tanpa harus memaksakan diri membaca dalam keadaan redup yang hanya 

diterangi oleh kayu bakar dan lilin. 

 

2. Tidak Tersedianya Air Bersih 

Masalah ketersediaan air bersih adalah hal yang cukup penting. 

Kurangnya air bersih akan berdampak kepada kesehatan masyarakat. Masalah 

kurangnya air bersih dalam film Di Timur Matahari disinggung oleh sutradara 

berdasarkan kutipan dialog dan gambar adegan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Ekspresi Vina yang kesulitan dengan air bersih 

Adegan kurangnya air bersih (scene 01:05:41-01:06:22) 

 
Vina   : “Air di rumah beneran abis ya?” 

Michael  : “Aku ambilin pake ember ya” 

Vina   : “Ga usah, jauh” 

Michael  : “Terus kamu gak mandi dong?” 

Vina   : “Sengsara banget sih di sini, Mick” 

Michael          : “Vin apa lagi sih?...tuh liat anak-anak kecil  

berani tuh masak kamu takut sih?” 

Vina   : “Bukannya takut, lagi mikir nih  

gimana caranya poof di situ” (Cemberut  

berlinangan air mata) 

  

Berdasarkan kutipan dialog di atas dapat dilihat bahwa kritik sosial 

yang ingin disampaikan yaitu bentuk atau tindak lanjut pemerintah terhadap 

permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat pedalaman agar kendala-



kendala yang dihadapi oleh masyarakat di daerah tersebut mampu diatasi 

terutama mengenai pemerolehan air bersih. Hal ini merupakan tugas yang besar 

bagi pemerintah untuk lebih memerhatikan lagi kondisi saudara-saudara kita 

yang berada di wilayah Timur.  

 

3. Harga Barang yang Melambung Tinggi 

Mahalnya harga-harga kebutuhan masyarakat di Pegunungan 

Tengah Papua disebabkan langkanya bahan bakar minyak. Bahan-bahan 

kebutuhan masyarakat banyak diangkut menggunakan pesawat. BBM juga 

diangkut dengan pesawat. Hal ini mejadikan lonjakan harga berbagai bahan 

pokok di pedalaman Papua. Harga bahan bakar pesawat yang mahal membuat 

semua harga bahan kebutuhan masyarakat meningkat. Dalam film Di Timur 

Matahari sutradara Ari Sihasale memaparkan kondisi tersebut pada kutipan 

dialog dan gambar adegan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 
        Gambar 4.13 Vina dan Michael berbelanja di Pasar 

Adegan di pasar (scene 01:00:08-01:00:41) 

 

Vina  : “Berapa mbak?” 

Pedagang : “38, Ibu” 

Vina  : “Berapa?” 

Pedagang : “Tiga juta delapan ratus” 

Vina             : “Giiilaaaa” (kaget) 



Michael            : “Ibu maaf, ibu nggak salah hitung ya?” 

Pedagang         : “Aaa tidak bapak, barang-barang diantar pesawat 

kemarin” 

Vina            : “Boleh liat bonnya?  

Pedagang         : (memberikan secarik kertas berisi bon belanjaan) 

Vina                : “Minyak goreng 10 liter 350.000, beras 2 karung 

1.800.000, ck…gimana nggak pada minta 

merdeka”. 

 

Berdasarkan kutipan dialog di atas, kritik sosial yang ingin disampaikan 

yaitu mengenai diskriminasi ekonomi. Masalah harga barang-barang yang jauh 

lebih mahal. Hal ini sudah lama terjadi, membuat masyarakat di Pegunungan 

Tengah Papua merasakan adanya diskriminasi ekonomi dibandingkan masyarakat 

Indonesia di wilayah lain. 

 

4.1.3 Kritik Sosial terhadap Perang antarsuku 

Konflik dalam film Di Timur Matahari sutradara Ari Sihasale berawal 

dari kesalahpahaman dan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pembunuhan. 

Dari pembunuhan ini akhirnya keinginan untuk balas dendam timbul dari pihak 

keluarga yang ditinggalkan. Meski keluarga yang lain memilih jalan perdamaian, 

namun kebencian dan keinginan untuk balas dendam tetap saja membara dalam 

diri Alex, salah satu tokoh yang berperan antagonis. Kebencian dan keinginannya 

untuk balas dendam itu lalu memicu konflik yang semakin besar sehingga perang 

pun tidak bisa dihindarkan. Perang tidak justru menyelesaikan masalah melainkan 

menambah permasalahan menjadi lebih rumit. Dari perang yang terjadi banyak 

pihak yang dirugikan terutama anak-anak. Mereka yang seharusnya dilindungi 

oleh orang tua mereka justru harus kehilangan ayah-ayah mereka akibat perang 



yang terjadi. Perang antarsuku yang terdapat dalam film Di Timur Matahari 

sutradara Ari Sihasale dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar 4.14  Perang antarsuku 

Adapun kutipan dialog yang menunjukkan kritik terhadap konflik 

perang antarsuku di dalam film Di Timur Matahari sutradara Ari Sihasale yaitu 

sebagai berikut : 

Adegan perang antarsuku (scene 01:26:46-01:27:29) 

Alex   : “Mata ganti mata, gigi ganti gigi” 

Michael  : “Bukannya mau melawan adat,tapi apa harus perang? Kau  

 mau terus bersedih seperti itu? (menunjuk mayat Bapa   

Yaqub yang meninggal tertusuk anak panah) atau seperti   

ini? (menunjuk pada wanita yang sudah melakukan ritual 

potong jari) 

Dokter     : “Kalau kalian mau berperang silahkan! Tapi jangan paksa  

saya mengobati orang yang luka karena berperang” 

Alex     : “Semua orang sudah mati, itu urusan Alah, ini masalah  

harga diri!” 

Pendeta  : “ Alah yang mana yang mengajarkan kalian 

memperoleh harga diri melalui peperangan, Alex!” 

 

Kritik sosial yang ingin disampaikan yaitu tentang persaudaraan 

antarsuku yang seharusnya terjalin harmonis dan damai, bukan malah saling 

membunuh satu sama lain melalui perang. Terlebih lagi, perang bukanlah solusi 

melainkan perang hanya akan menambah masalah dan korban yang semakin 

banyak berjatuhan. 



Dalam adegan terakhir dimunculkan kritik sosial secara keseluruhan 

yang ingin disampaikan oleh sutradara dengan kalimat tersirat melalui bahasa 

tubuh seorang anak yang masih kecil. Hal ini dapat dilihat pada gambar adegan di 

bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Anak yang mengibarkan bendera merah putih 

                      dengan tangannya 

 

Adegan anak mengibarkan bendera merah putih (Scene 1:46:35 - 1:46:47) 

Pada waktu siang hari yang terik, terlihat seorang anak kecil yang masih ingusan berjalan 

menuju sebuah rumah dan duduk di teras. Ia menatap sekeliling lalu mengambil sebuah 

kain yang terlihat lusuh (bendera merah putih) berukuran kecil yang ia kibarkan dengan 

tangannya. 

 

Adapun kritik sosial yang ingin disampaikan oleh sutradara dalam 

adegan tersebut yaitu tentang seorang anak sebagai generasi penerus bangsa yang 

ingin mengingatkan kembali bahwa mereka juga adalah warga Negara Indonesia 

yang berhak dilihat dan diperhatikan. Seolah mereka berkata bahwa “Wahai 

Bapak Presiden, kami juga adalah Indonesia, merah putih bendera kami, 



Indonesia tanah air kami, kami Papua”. Sebuah kritik sosial yang sangat 

menyentuh dan mengajarkan kepada kita semua bahwa masih banyak saudara kita 

yang berhak merasakan kemerdekaan terutama di Negara mereka sendiri.  

Selanjutnya pada bagian ending terdapat pesan sutradara yang 

merupakan kritik sosial terhadap perang antarsuku yang masih rentan terjadi di 

wilayah pedalaman Papua. Sutradara menyampaikan secara langsung melalui 

kata-kata penutup di akhir film yang dimunculkan dalam bentuk kalimat-kalimat 

yang mengandung pesan mendalam untuk kita semua dan untuk masyarakat 

Papua pada khususnya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 4. 16 Pesan yang disampaikan sutradara 

 
Pesan yang disampaikan sutradara (Scene 1:46:55 – 1:47:02) 

Saling memaafkan adalah pilihan terbaik karena cinta dan kedamaian membawa 

kebahagiaan bagi anak-anak kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? 

Kalau bukan kita orang, siapa lagi? 

 

Adapun kritik sosial yang terkandung pada kutipan kalimat pesan yang 

disampaikan sutradara adalah harapan yang sangat besar kepada masyarakat  

untuk mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dengan cinta dan 

kasih, bukan melalui perang dan permusuhan yang hanya akan merugikan anak-



cucu dan merampas kebahagiaan mereka dengan banyaknya korban yang 

berjatuhan akibat perang yang ditimbulkan. Harapan yang besar untuk terus 

mempuk perdamaian dan meninggalkan permusuhan agar anak-anak sebagai 

generasi penerus bangsa mampu melanjutkan kehidupan di kemudian hari dengan 

penuh cinta, saling menghargai, saling menghormati dan  dengan rasa aman. 

 

4.2 Implementasi film Di Timur Matahari Sutradara Ari Sihasale sebagai 

bahan ajar sastra di SMA 

 

Salah satu bentuk pembelajaran sastra di sekolah khususnya tingkat 

SMA adalah apresiasi karya sastra. Pembelajaran sastra di sekolah bertujuan 

untuk meningkatkan apresiasi siswa terhadap karya sastra. Selain itu, 

pembelajaran sastra juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman siswa agar 

mampu menghargai manusia dan memahami nilai-nilai kemanusiaan.  

Dalam rangka mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah 

ditentukan di dalam silabus, guru harus merancang Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran sastra di dalam kelas maupun di luar kelas. Penyusunan RPP 

harus disesuaikan dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

di dalam silabus serta menyesuaikan media yang digunakan dengan kemampuan 

siswa agar terjalin proses pembelajaran yang baik dan mudah dipahami antara 

guru dengan siswa. 

 Bahan ajar sastra yang akan digunakan dalam hal ini adalah film. Bahan 

ajar ini sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan 

aspek pembelajaran yaitu  mendengarkan dengan Standar Kompetensi (SK) yaitu 



memahami pembacaan cerpen serta Kompetensi Dasar (KD) yakni menemukan 

nilai-nilai dalam cerpen dengan alokasi waktu 2 x 45 menit. Dalam hal ini, 

indikator yang hendak dicapai yaitu kemampuan siswa dalam menemukan nilai-

nilai (moral, budaya, sosial dan agama) dalam cerpen dan mendiskusikan nilai-

nilai (moral, budaya, sosial, dan agama) dalam cerpen. Selain cerpen yang 

(diangkat dari film Di Timur Matahari), juga akan ditayangkan film Di Timur 

Matahari sutradara Ari Sihasale untuk dapat menunjang pembelajaran.  

Film ini mengandung banyak nilai kehidupan dan nilai pendidikan yang 

dapat dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran sastra 

diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan wawasan siswa 

serta dapat  mengarahkan siswa agar mampu memperoleh hasil yang maksimal 

dalam mewujudkan tujuan pengajaran sastra. 

Tujuan-tujuan pembelajaran sastra antara lain ; (1) Untuk memperoleh 

informasi, hal ini bertujuan agar siswa mampu menguasai materi-materi dasar 

tentang sastra, (2) Siswa mampu memahami konsep sastra, hal ini dimaksudkan 

agar siswa mampu memahami pengertian pokok tentang suatu hal, siswa dituntut 

lebih mendalami materi tentang sastra, wilayah kajian sastra dan berbagai genre 

sastra dan (3) Perspektif adalah kemampuan untuk memandang bagaimana 

sebuah karya sastra diciptakan menurut sudut pandang atau pemikiran siswa, 

siswa diajak untuk berfikir dan bernalar bagaimana karya sastra mampu lahir dan 

mengapa karya sastra mampu menarik perhatian masyarakat untuk ikut 

menikmati karya sastra tersebut.  



Ketiga apresiasi tersebut di atas, berkaitan dengan pemahaman, 

penghayatan, penikmatan, dan penghargaan siswa terhadap karya sastra. 

Pengembangan kegiatan pembelajaran apresiatif merupakan usaha untuk 

membentuk pribadi yang imajinatif, yaitu pribadi yang selalu menunjukkan hasil 

belajarnya melalui aktivitas mengeksplorasi ide-ide baru, menciptakan tata 

artistik baru,memecahkan masalah dengan cara-cara baru, dan merefleksikan 

kegiatan apresiasi sastra dalam bentuk karya-karya yang unik. Kegiatan-kegiatan 

seperti ini mampu menimbulkan sikap kritis siswa untuk melihat fenomena-

fenomena sosial yang terdapat dalam film tersebut serta mengambil pelajaran 

berharga yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kritik Sosial yang terkandung dalam film Di Timur Matahari sutradara Ari 

Sihasale yaitu antara lain : 

(a) Kritik sosial terhadap problematika pendidikan. 

Kritik sosial mengenai problematika pendidikan dalam film Di Timur 

Matahari Sutradara Ari Sihasale menyangkut masalah-masalah sebagai 

berikut : 

a. Kurangnya ketersediaan tenaga kependidikan 

b. Tidak tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai 

c. Kurangnya tindak lanjut pemerintah terhadap transfer tenaga kependidikan 

di wilayah pedalaman Papua 

(b) Kritik sosial terhadap masalah kemiskinan. 

Adapun kritik sosial mengenai masalah-masalah kemiskinan dalam film Di 

Timur Matahari sutradara Ari sihasale meliputi : 

a. Kurangnya penerangan pembangkit listrik 

b. Tidak tersedianya air bersih 

c. Harga barang yang melambung tinggi 

(c) Kritik sosial terhadap perang antarsuku. 

Kritik sosial mengenai perang antarsuku dipicu oleh perederan uang palsu 

dan kesalahpahaman antarwarga sehingga menimbulkan pertikaian yang 



berakhir dengan peperangan. Hal ini dapat merugikan semua pihak yang 

terlibat dalam perang terutama dapat berakibat buruk terhadap anak-anak dan 

masa depannya.   

2. Implementasi film Di Timur Matahari sutradara Ari Sihasale sebagai bahan 

ajar sastra di SMA yaitu film ini dapat digunakan sebagai bahan ajar sastra 

karena sesuai dengan kriteria pemilihan bahan ajar sastra. Bahan ajar ini 

akan diterapkan pada pembelajaran cerpen yang (diangkat dari film Di 

Timur Matahari) sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dengan aspek pembelajaran yaitu mendengarkan dengan Standar 

Kompetensi (SK) yaitu memahami pembacaan cerpen serta Kompetensi 

Dasar (KD) yakni menemukan nilai-nilai dalam cerpen dengan alokasi 

waktu 2 x 45 menit. Dalam hal ini, indikator yang hendak dicapai yaitu 

kemampuan siswa dalam menemukan nilai-nilai (moral, budaya, sosial dan 

agama) dalam cerpen dan mendiskusikan nilai-nilai (moral, budaya, sosial, 

dan agama) dalam cerpen. Selain cerpen yang (diangkat dari film Di Timur 

Matahari), juga akan ditayangkan film Di Timur Matahari sutradara Ari 

Sihasale untuk dapat menunjang pembelajaran. Film ini mengandung banyak 

nilai kehidupan dan nilai pendidikan yang dapat dituangkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran sastra diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk mengembangkan wawasan siswa serta dapat  

mengarahkan siswa agar mampu memperoleh hasil yang maksimal dalam 

mewujudkan tujuan pengajaran sastra. 

 



5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, maka pada bagian ini peneliti akan 

mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan tolak ukur dan 

pertimbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang sastra dan 

pembelajaran sastra.  

1. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti karya-karya sastra berupa 

novel,cerpen, film/drama, puisi dan lain sebagainya untuk mengetahui 

bahwa dalam karya sastra dapat memberikan pemahaman mendalam 

tentang nilai-nilai kehidupan, sehingga dengan meneliti karya sastra kita 

dapat mengetahui nilai-nilai kehidupan tersebut. 

2. Untuk dunia pendidikan, seorang guru harus lebih selektif dalam memilih 

karya sastra untuk dijadikan sebagai bahan ajar, karena melalui karya 

sastra tersebut dapat memberikan nilai pendidikan dan dapat bermanfaat 

bagi siswa. Selain itu, guru juga harus bisa memilih metode pembelajaran 

yang dapat meningkatkan minat siswanya dalam membaca dan 

mengapresiasi karya sastra berupa novel, cerpen, film/drama dan lain 

sebagainya. 
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 Lampiran I 

SAMPUL FILM DI TIMUR MATAHARI SUTRADARA ARI SIHASALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul : Di Timur Matahari 

 Durasi   : 110 Menit 

 Genre    : Drama 

 Produser   : Ari Sihasale 

 Sutradara   : Ari Sihasale 

 Penulis Naskah  : Jeremias Nyangoen 

Pemeran Utama     : Simson Sikoway Sebagai  Mazmur 

 

Pemeran Pembantu             : 

 Abetnego Yogibalom Sebagai  Thomas 

 Laura Basuki Sebagai Vina 

 Lucky Martin  Sebagai  Nyong 

 Lukman Sardi Sebagai  Samuel 

 Michael Idol Sebagai  Michael 

 Putri Nere Sebagai  Elsye 

 Ringgo Agus Rahman Sebagai  Ucok 

 Ririn Ekawati Sebagai  Dr. Fatimah 

Pemain    :  

 Frisca WaromiSebagai  Suryani 

 Maria Resubun Sebagai  Agnes 

 Razz Manobi Sebagai  Yokim 

 Yullex Sawaki Sebagai  Jollex 



 

Lampiran II 

SINOPSIS FILM DI TIMUR MATAHARI SUTRADARA ARI SIHASALE 

Mazmur , Thomas, Yokim , Agnes dan Suryani adalah anak-anak seumur 

SD di Papua yang mendongak ke langit menanti sesuatu, bukan karena mereka 

adalah sekelompok bocah “udik” yang belum pernah melihat pesawat. Hal yang 

mereka tunggu bukan pesawat, melainkan seorang guru yang akan turun dari 

pesawat itu untuk mengajari mereka. Mereka merupakan anak-anak di Lanny 

Jaya, Papua, yang hari-harinya selalu menanti sosok guru. Karena pahlawan tanpa 

tanda jasa itu tidak kunjung datang, mereka pun menghabiskan waktu dengan 

bermain bola, menyanyi, sampai mencari kerja.  Sayang, keceriaan mereka harus 

terusik oleh konflik antarsuku yang terjadi. Karena uang palsu yang didapat dari 

warga kampung sebelah, Blasius, ayah Mazmur, memukul seseorang sampai 

berdarah. Di tengah jalan, mendadak Blasius dihadang dua orang dengan busur di 

tangan mereka. Di depan mata Mazmur, mereka memanah Blasius sampai ia 

meninggal. Konflik memanas. Alex, salah satu adik Blasius, ingin membalas 

dendam dengan mengobarkan bendera perang. 

Sebenarnya, Michael sudah mencoba melarang Alex atas nama cinta kasih. 

Ia juga salah satu adik Blasius, namun sejak kecil tinggal bersama mama Jawa di 

Jakarta untuk sekolah. Mendengar berita duka soal kakaknya itu, Michael kembali 

ke tanah Papua bersama istrinya, Vina . Baginya, tidak setiap perang harus 

dilawan dengan perang. Di belakang Michael, Pendeta Samuel, Bu Dokter, dan  

turut mendukung perdamaian itu. Prinsip yang sangat bertolak belakang dengan 

Alex. “Mata dibalas mata, gigi dibalas gigi,” kata Alex tegas. Menyelamatkan 

harga diri, bagi Alex, lebih penting daripada menyelamatkan nyawa sendiri yang 

juga dibalas ketegasan dari seorang dokter, “Jangan pernah suruh saya mengobati 

orang-orang yang terluka karena perang.” Ujar Bu Dokter sebagai bentuk 

penolakannya terhadap perang. 



 

Namun, bagaimanapun juga, api dendam tidak mampu dipadamkan begitu 

saja, perang tidak mampu dihindarkan. Korban perang suku pun seketika 

berjatuhan. Setelah Blasius, papa Agnes bernama Joseph juga meninggal. 

Puncaknya, yaitu ketika Alex yang juga papa Thomas, turut menjadi korban, 

karena tidak tahan dengan kemelut permasalahan antara orang dewasa yang 

membelit mereka, anak-anak pun akhirnya bersuara. Meneriakkan keinginan 

polos mereka di antara dua suku yang tengah berperang, yakni kedamaian. 

Nyanyian tulus mereka itulah yang mampu meluluhkan senjata orang-orang 

dewasa yang selama ini teracung tinggi-tinggi untuk saling melawan. Perubahan 

yang dibawa Mazmur dan kawan-kawan melalui nyanyian serta prinsip 

kedamaian mereka, membuat orang-orang akhirnya mau bergandengan tangan. 

Sekelumit potret kehidupan di Papua itu direkam oleh Ari Sihasale dan Nia 

Zulkarnaen dalam film Di Timur Matahari.  

  



 

Lampiran III 

SILABUS  PEMBELAJARAN  

 

Nama Sekolah : SMA 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : XI 

Semester  :  II (Genap) 

Standar Kompetensi : Mendengarkan 

 Memahami Pembacaan cerpen 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Nilai Budaya 

dan 

Karakter 

Bangsa 

Kewirausaha

an/ 

Ekonomi 

Kreatif 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ 

Alat 

5.1 Mengidenti

fikasi 

alur,penok

ohan, dan 

latar dalam 

cerpen 

yang 

dibicaraka

Cerpen yang 

dibacakan 

 Unsur-unsur 

cerpen (alur, 

penokohan, 

dan latar) 

 

 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 Mandiri 

Kepemimpina

n  

 

 Mendengark

an cerpen 

yang 

dibicarakan 

teman 

 Mengidenti

fikasi 

unsur-unsur 

 Mengidentifikasi 

alur, penokohan, 

dan latar cerpen 

yang didengar 

 Mendiskusikan 

alur, penokohan, 

dan latar cerpen 

 

Jenis Tagihan:  

 tugas 

kelomp

ok 

 tugas 

individu 

 ulangan 

 

4 

 

Buku 

kumpula

n cerpen 



 

n intrinsik 

dalam 

cerpen yang 

didengar 

 Mendiskusik

an unsur-

unsur 

intrinsik 

dalam 

cerpen  

 Melaporkan 

hasil 

diskusi  

Bentuk 

Instrumen: 

 uraian bebas 

 Pilihan ganda 

  jawaban 

singkat 

5.2 Menemuka

n nilai-

nilai dalam 

cerpen 

Cerpen yang 

dibacakan  

 

 Nilai (moral, 

budaya, 

sosial dan 

agama)  

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 Mandiri 

Kepemimpina

n 

 Menemukan 

nilai- nilai 

(moral, 

budaya, 

sosial dan 

agama) 

dalam 

cerpen 

 Mendiskusik

 Menemukan nilai- 

nilai (moral, 

budaya, sosial dan 

agama) dalam 

cerpen 

 Mendiskusikan 

nilai-nilai 

(moral, budaya, 

sosial, dan 

Jenis Tagihan:  

 tugas 

kelomp

ok 

 tugas 

individu 

 ulangan 

 

Bentuk 

2 Buku 

kumpula

n cerpen 



 

an nilai-nilai 

(moral, 

budaya, 

sosial, dan 

agama) 

dalam 

cerpen 

agama) dalam 

cerpen 

Instrumen: 

 uraian bebas 

 Pilihan ganda 

 jawaban 

singkat 

  

                            

….…, …………. 20…… 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah, 

 

 

.................................. 

         NIP. 

 Guru Bahasa Indonesia 

 

 

………………………… 

         NIP. 

 

  



 

Lampiran IV 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

SEKOLAH   : SMA 

MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA 

KELAS   : XI 

SEMESTER   : II (Genap) 

WAKTU   : 2 x 45 MENIT 

 

1. Standar Kompetensi  

Mendengarkan 

 Memahami Pembacaan Cerpen 

2. Kompetensi Dasar 

 Menemukan nilai-nilai dalam cerpen yang dibacakan 

3. Indikator 

 Mampu menemukan nilai moral dalam cerpen dan film 

 Mampu menemukan nilai budaya dalam cerpen dan film 

 Mampu menemukan nilai sosial dalam dalam cerpen dan film 

 Mampu menemukan nilai agama dalam dalam cerpen dan film 

 Mampu mendiskusikan nilai moral, budaya, sosial dan agama dalam  cerpen dan film yang telah disediakan 

 Mampu mengaitkan isi cerpen dan film dengan kehidupan sehari-hari 

 



 

4. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa mampu menemukan nilai moral dalam cerpen dan film 

 Siswa ampu menemukan nilai budaya dalam cerpen dan film 

 Siswa mampu menemukan nilai sosial dalam dalam cerpen dan film 

 Siswa mampu menemukan nilai agama dalam dalam cerpen dan film 

 Siswa Mampu mendiskusikan nilai moral, budaya, sosial dan agama dalam cerpen dan film yang telah disediakan 

 Siswa mampu mendiskusikan nilai moral, budaya, sosial dan agama dalam film yang telah disediakan 

 Siswa mampu mengaitkan isi cerpen dan film dengan kehidupan sehari-hari 

5. Materi Pembelajaran 

 Pengertian cerpen dan nilai-nilai (moral, budaya, sosial dan agama) yang terkandung dalam cerpen yang (diangkat 

berdasarkan film Di Timur Matahari dan rekaman film Di Timur Matahari sutradara Ari Sihasale 

6. Metode Pembelajaran 

 Diskusi 

 Tanya Jawab 

 Inquiri 

 Penugasan 

7. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

 Guru menyapa siswa, memeriksa kehadiran siswa dan mengondisikan siswa agar siap menerima pelajaran 

 Guru menyiapkan media dan sumber belajar 

 Guru melakukan apresiasi tentang materi pembelajaran 

 Guru menginformasikan materi pembelajaran 

 Guru menginformasikan tujuan pembelajaran 



 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Eksplorasi 

 Untuk memulai pelajaran, siswa diarahkan untuk membaca cerpen yang (diangkat dalam film Di Timur Matahari) 

 Guru menggali pengetahuan siswa tentang pengertian cerpen dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen  

 Siswa diarahkan lagi untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen dengan menonton film Di Timur 

Matahari 

 Siswa secara mandiri mencari  nilai moral, budaya, sosial dan agama yang terdapat dalam cerpen dan film Di Timur 

Matahari 

b. Elaborasi 

 Siswa membagi diri menjadi  beberapa kelompok kecil atas arahan guru 

 Siswa mendiskusikan nilai moral, budaya, sosial dan agama yang terdapat dalam cepen dan film Di Timur Matahari 

 Siswa secara berkelompok membaca dan mendiskusikan nilai moral, budaya, sosial dan agama yang terdapat dalam 

cerpen dan film Di Timur Matahari 

c. Konfirmasi 

 Bersama guru, siswa mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami saat mencari nilai-nilai yang terkandung 

dalam cerpen dan film Di Timur Matahari 

 Siswa mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru atas pernyataan mereka tentang hambatan dalam 

memahami nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen dan film Di Timur Matahari 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

 Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

 Guru menutup pembelajaran 



 

8. Alat /Sumber/ Bahan 

 Buku Teks Kelas XI 

 Cerpen yang (diangkat dari film Di Timur Matahari ) 

 Tayangan audio visual film Di Timur Matahari Sutradara Ari Sihasale 

 LCD 

9. Penilaian 

 Teknik : Tes Tulis dan Tany a Jawab 

 Bentuk Instrumen : Uraian Bebas 

 Bentuk Soal : 

1. Bagaimanakah nilai moral yang terdapat dalam cerpen dan film Di Timur Matahari? 

2. Bagaimanakah nilai budaya yang terdapat dalam cerpen dan film Di Timur Matahari? 

3. Bagaimanakah nilai sosial yang terdapat dalam cerpen dan film Di Timur Matahari? 

4. Bagaiamanakah nilai agama yang terdapat dalam cerpen film Di Timur Matahari? 

5. Bagaimanakah kaitan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen dan film Di Timur Matahari dengan kehidupan 

sehari-hari? 

10. Pedoman  Penilaian 

1. Penilaian Proses 

No. Aspek Pengamatan Skor Maksimal 

1. Keantusiasan siswa mendengar penjelasan guru 3 

2.  Keseriusan siswa dalam membaca cerpen Di Timur Matahari  3 

3. Kelancaran Siswa dalam mengerjakan LKS 3 

Jumlah 9 



 

2. Penilaian Hasil 

a. Tugas Individu 

No. Aspek Pengamatan Skor Maksimal 

1. Kelengkapan kutipan nilai-nilai (moral, sosial, budaya dan agama) 5 

2.  Kesesuaian nilai-nilai yang ditemukan dalam cerpen dan film Di Timur 

Matahari   

5 

Jumlah 10 

 

b. Tugas Kelompok  

No. Aspek Pengamatan Skor Maksimal 

1. Siswa menulis kutipan nilai-nilai (moral, sosial, budaya dan agama) dalam 

cerpen dan film film Di Timur Matahari   

6 

2.  Kesesuaian nilai-nilai yang ditemukan dalam cerpen dan film Di Timur 

Matahari  dengan kutipan yang ditulis 

6 

3. Kreatifitas siswa mengaitkan nilai-nilai yang ditemukan dengan kehidupan 

sehari-hari 

8 

Jumlah 20 

 

Keterangan : 

 Nilai ideal = 100 

 Nilai Hasil maksimal  = Nilai Individu + Nilai Kelompok  

                    2 

 Nilai maksimal  = Nilai hasil + Nilai Proses  

                         2 

 Nilai akhir maksimal = Nilai hasil + Nilai Proses x Nilai ideal 

             2 

 

 



 

Materi Pembelajaran 

 

Cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Unsur-unsur ekstrinsik sebuah cerpen adalah unsur-unsur yang secara tidak 

langsung turut membangun cerita. Unsur-unsur tersebut adalah : 

a. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan 

masyarakatnya 

b. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan dan hasil karya cipta manusia 

c. Nilai Sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia (kemasyarakatan) 

d. Nilai agama adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan dengan aturan/ajaran yang bersumber dari agama tertentu. 

 

 

  



 

Cerpen yang (diangkat berdasarkan film Di Timur Matahari) 

Di sebuah pedalaman Papua, sekawanan anak-anak yang masih duduk di bangku SD terlihat begitu bersemangat 

menjalani hari-hari di sekolah meski tanpa kehadiran seorang guru. Mereka adalah Mazmur , Thomas, Yokim , Agnes dan 

Suryani yang masih menunggu cahaya berharap akan menerangi mereka dari gelapnya kebodohan. Sudah enam bulan mereka 

menanti guru pengganti untuk mengajari mereka, namun guru pengganti tak kunjung datang . Suatu hari, seperti biasa Mazmur 

selalu menunggu kedatangan guru pengganti di sebuah lapangan terbang tua, satu-satunya penghubung kampung mereka di 

daerah pegunungan tengah Papua dengan kehidupan luar. Ketika telah lama dalam penantiannya itu dan tak kunjung sesuai 

harapan, ia pun berlari tergopoh-gopoh untuk mengabarkan kepada teman-temannya bahwa guru pengganti belum juga datang.  

Mazmur  : “Teman-teman, guru pengganti belum datang!”  

Murid-murid : (Kecewa dan merenung) 

Mazmur  : “Mari kita belajar menyanyi saja. Ehee.…” 

Murid-murid :  Terpujilah wahai engkau  

Ibu Bapak guru 

Namamu akan selalu hidup  

dalam sanubariku 

Semua baktimu akan kuukir 

di dalam hatiku 

Sbagai prasasti trimakasihku 

tuk pengabdianmu 

Engkau sbagai pelita  

dalam kegelapan  

Engkau laksana embun penyejuk 



 

dalam kehausan 

Engkau patriot pahlawan bangsa 

Tanpa tanda jasa 

Karena guru tidak pernah datang akhirnya kelima anak ini mencari pelajaran di alam dan lingkungan sekitar. 

Biasanya,mereka mengisi waktu luang dengan bermain bola, bernyanyi, sampai mencari kerja. Mereka lantas tidak menjadi 

malas hanya karena tidak ada guru yang mengajari mereka. Dengan semangat yang mereka miliki, mereka bahkan meminta 

pendeta Samuel untuk ikut berpartisipasi mejadi guru mereka sembari menunggu guru pengganti. Sepulang mereka dari tempat 

bermain, anak-anak kemudian menghampiri kediaman pendeta Samuel. 

Pendeta Samue l  : “Selamat pagi anak-anak” 

Murid-murid    : “Pagi Bapa” 

Pendeta Samuel  : “Hei, kalian pung guru belum datangkah?” 

Murid-murid     : “Belum” 

Agnes      : “Bapa pendeta!” 

Pendeta Samuel  : “Iya” 

Agnes      : “Bapa pendeta bisa ajar kamikah?” 

Pendeta Samuel  :“Hei Agnes, hampir setiap hari bapa pendeta keluar masuk kampung, pelayanan.” 

Suriyani    : “Kami juga perlu dilayani, Bapa”. 

 

Di balik keresahan anak-anak karena guru yang tak kunjung datang, masalah baru timbul dan seketika membuat 

ketenangan berubah menjadi ketegangan yang tidak biasa. Konflik Berawal dari beredarnya uang palsu di daerah itu yang 

memicu pertengkaran yang diperankan Blasius, ayah Mazmur. Ketika di tengah perjalanan pulang, Blasius dan Mazmur 

dihadang oleh dua orang yang memiliki dendam terhadap Blasius. Tanpa piker panjang, akhirnya mereka berdua menembak 



 

Blasius dengan anak panah tepat di punggungya. Blasius seketika terjatuh. Mazmur tak menyangka hal buruk akan menimpa 

ayahnya begitu cepat. Kedua orang itu juga berniat untuk membunuh Mazmur. Namun Mazmur berhasil menyelamatkan 

dirinya dengan terjun ke sungai dan berenang mengabarkan kabar buruk itu kepada ibunya. Alex yang tak tahan dengan 

amarahnya begitu ambisi untuk membalas dendamnya terhadap orangyang membunuh kakaknya itu. Michael yang tengah 

berada di Jakarta akhirnya segera pulang ke kampung halaman bersama istrinya Vina.. Michael adalah adik Blasius namun 

sejak kecil tinggal bersama ‘mama Jawa’ di Jakarta untuk sekolah. Dia  memiliki pola pikir yang berbanding terbalik dengan 

Alex. Michael lebih mencintai perdamaian daripada harus menyelesaikan masalah dengan cara berperang seperti yang Alex 

inginkan. Michael berusaha menjadi penengah di tengah-tengah konflik yang sedang menimpa keluarganya.  

Alex     : “Mata ganti mata, gigi ganti gigi” 

Michael    : “Bukannya mau melawan adat,tapi apa harus perang? Kau  

 mau terus bersedih seperti itu? (menunjuk mayat Bapa Yaqub yang meninggal tertusuk anak  

panah) atau seperti   ini? (menunjuk pada wanita yang sudah melakukan ritual potong jari) 

Dokter     : “Kalau kalian mau berperang silahkan! Tapi jangan paksa  

saya mengobati orang yang luka karena berperang” 

Alex        : “Semua orang sudah mati, itu urusan Alah, ini masalah  

harga diri!” 

Pendeta   : “ Alah yang mana yang mengajarkan kalian memperoleh harga diri melalui peperangan, Alex!” 

Bagi Michael, tidak setiap perang harus dilawan dengan perang. Di belakang Michael, Pendeta Samuel, Bu Dokter, dan  

turut mendukung perdamaian itu. Prinsip yang sangat bertolak belakang dengan Alex. “Mata dibalas mata, gigi dibalas gigi,” 

kata Alex tegas. Menyelamatkan harga diri, bagi Alex, lebih penting dari nyawa sendiri yang juga dibalas ketegasan dari 

seorang dokter, “Jangan pernah suruh saya mengobati orang-orang yang terluka karena perang.” Ujar Bu Dokter sebagai 

bentuk protesnya terhadap perang. 



 

Genderang yang terlanjur ditabuh, tak dapat terelakkan. Alex bersama sekawanan yang lain terlibat dalam perang suku 

antarkampung, pihak  yang telah membunuh Blasius. Korban perang suku pun  berjatuhan. Setelah Blasius, papa Agnes 

bernama Joseph juga meninggal. Puncaknya, Alex yang juga papa Thomas, turut menjadi korban. Tak tahan dengan kemelut 

permasalahan antara orang dewasa yang membelit mereka, anak-anak pun akhirnya bersuara. Meneriakkan keinginan polos 

mereka di antara dua suku yang tengah berperang, yakni kedamaian. Nyanyian tulus mereka itulah yang mampu meluluhkan 

senjata orang-orang dewasa yang selama ini teracung tinggi-tinggi untuk saling melawan. Perubahan yang dibawa Mazmur dan 

kawan-kawan melalui nyanyian serta prinsip kedamaian mereka, membuat orang-orang akhirnya mau bergandengan tangan 

dan menghentikan perang seketika.  

Setelah perang itu reda, anak-anak akhirnya kembali belajar di bangku sekolah. Bersama Michael dan Pendeta Samuel, 

anak-anak kembali mengecap pendidikan yang sudah lama mereka rindukan.  Sementara menanti guru pengganti, mereka 

diajarkan oleh Pendeta Samuel. Sorak sorai dan tepuk tangan mengisi kekosongan ruang kelas yang sudah  cukup lama tak 

diramaikan oleh keceriaan anak-anak saat belajar formal. Mereka sangat bahagia akhirnya bisa kembali belajar di kelas dengan 

didampingi seorang pengajar. Merekalah anak-anak cerdas yang akan mengubah kehidupan Papua menjadi lebih baik di masa 

mendatang.  

  



 

  



 

 



 

 



 



 

 



 

Lampiran X 

Tabel  Instrumen Penelitian 

Film Di Timur Matahari 

No. Aspek Scene Kutipan dialog Keterangan 

1. Kritik sosial terhadap Kurangnya 

Ketersediaan Tenaga 

Kependidikan 

 

01:39 - 02:13 Mazmur : “Teman-

teman, guru pengganti 

belum datang!”  

Murid-murid : (Kecewa dan 

merenung) 

Mazmur : “Mari kita 

belajar menyanyi saja. 

Ehee.…” 

Murid-murid :   

Terpujilah wahai 

engkau  

Ibu Bapak guru 

Namamu akan selalu 

hidup dalam 

sanubariku 

Kritik sosial tentang kurangnya 

tenaga kependidikan ditunjukkan 

melalui dialog dalam film Di Timur 

Matahari. Masalah yang dihadapi 

yaitu ketiadaan guru pengganti yang 

seharusnya menggantikan guru 

mereka yang telah cuti selama enam 

bulan. Keberadaan tenaga pendidik 

adalah salah satu syarat dapat 

berlangsungnya suatu proses 

pembelajaran. Bagaimana sebuah 

ilmu akan ditransferkan kepada para 

siswa jika seorang guru tidak ada. 

Dalam film Di Timur Matahari 

sutradara Ari Sihasale secara terang-



 

 Semua baktimu akan 

kuukir 

 di dalam hatiku 

Sbagai prasasti 

trimakasihku 

 tuk pengabdianmu 

Engkau sbagai pelita  

dalam kegelapan  

Engkau laksana 

 embun penyejuk 

dalam kehausan 

Engkau patriot 

pahlawan bangsa 

tanpa tanda jasa 

terangan ingin menyampaikan kritik 

terhadap pemerintah agar lebih 

memerhatikan kondisi pendidikan 

anak bangsa di wilayah pedalaman 

Papua.  

 

2. Kritik sosial terhadap tidak 

tersedianya fasilitas pendidikan 

yang memadai 

01:26-01:55  

 

 

 

 

Keadaan gedung sekolah seadanya 

dan benar-benar sederhana. Bangku 

dan meja yang hanya beberapa 

sehingga siswa harus duduk bertiga 

tiap satu meja. Sekolah dalam film 



 

Gambar 2.1 Kondisi fisik sekolah  

yang sederhana dan fasilitas yang 

kurang memadai 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Murid-murid 

menanti guru pengganti yang 

tak kunjung datang 

 

tersebut tidak memiliki kepala 

sekolah dan hanya memiliki satu 

orang tenaga pendidik (guru yang 

sedang cuti) . Sekolah ini juga tidak 

memiliki fasilitas-fasilitas yang 

memadai seperti yang biasa kita 

temukan di beberapa sekolah di 

kota-kota besar atau di wilayah 

pedesaan yang dekat dengan kota 

untuk menunjang keberlangsungan 

proses pembelajaran yang efektif 

dan efisien. Adapun kritik sosial 

yang ingin disampaikan melalui film 

Di Timur Matahari sutradara Ari 

Sihasale  yaitu tentang pemerataan 

pembangunan di lingkungan sekolah 

melalui bantuan-bantuan yang 

dicanangkan oleh pemerintah dan 

menteri pendidikan agar lebih 



 

difokuskan lagi target sekolah-

sekolah yang perlu mendapat 

perhatian lebih.  

3. Kritik sosial terhadap kurangnya 

tindak lanjut pemerintah 

terhadap transfer tenaga 

pendidik di wilayah pedalaman 

Papua 

 

12:05-13:27 Sebulan kemudian…. 

Seperti biasa 

Mazmur berlari 

menuju kelas setelah 

dari lapangan 

menunggu guru 

pengganti yang tak 

kunjung datang. 

 

Mazmur         : 

“Teman-teman guru 

pengganti belum juga 

datang”.    (sedikit 

kecewa) 

Murid-murid  : 

(Terhenti seketika 

Pada dialog tersebut melalui 

sutradara Ari Sihasale yang ingin 

mengajukan protes atau kritik 

terhadap pemerintah yang 

berkecimpung di bidang pendidikan 

untuk lebih menyoroti lagi 

permaslahan-permasalahan di 

bidang pendidikan dan melakukan 

tindakan yang nyata terhadap 

permasalahan-permasalahan yang 

dapat mengganggu proses 

pembelajaran agar proses 

pendidikan demi mencapai tujuan 

nasional tidak terhambat dan dapat 

tercapai dengan baik. 

 



 

dari permainan bola 

yang sedang  mereka 

mainkan) 

Mazmur       : “Ya 

sudah, kita main bola 

saja”. (masih dengan 

senyum  semangat 

menyimpan harapan) 

Thomas         : 

“Hehehe….” 

Anak-anak       :  

 Di sini senang , di sana 

senang 

 Di mana-mana hatiku 

senang  

 Di sini senang, di sana 

senang 

 Di mana-mana hatiku 

senang 



 

Tangan dilepar-lempar  

Kaki disentak-sentak putar 

badan 

4. Kritik sosial terhadap kurangnya 

penerangan pembangkit listrik 

 

01:12:00-

01:13:13 

Michael : “Makan aja 

ya, mau aku buatin the 

kesukaan kamu?” 

Vina  : “Orang abis batre 

disuruh makan minum”. 

(Cemberut) 

Michael : “Saya dah 

bilang di sini tu nggak ada 

listrik”. 

Mazmur : “Ada, Om!” 

Mazmur dan kawan-

kawannya kemudian 

mencoba menyambungkan 

kabel-kabel dengan aki 

milik om Ucok untuk 

memperoleh aliran listrik 

Berdasarkan kutipan dialog tersebut, 

dapat dilihat bahwa sutradara 

menyinggung mengenai kritik sosial 

tentang kemiskinan yang ditujukan 

kepada pemerintah bahwa masih 

banyak masyarakat di Indonesia 

yang perlu perhatian terutama 

masalah kemiskinan, khususnya 

masyarakat di pedalaman Papua. 

Listrik menjadi masalah utama di 

daerah pedalaman Papua. 

Penerangan sangatlah dibutuhkan 

untuk mengantisipasi hal-hal yang 

tidak diinginkan. Terlebih lagi, 

dengan adanya penerangan maka 

anak-anak akan mudah belajar 



 

seperti yang mereka 

pelajari lewat om Jolex. 

Vina          : 

“Nyala!...hehe” (Senang 

dan kaget akhirnya bisa    

mengecas hpnya yang 

mati) 

Michael   : “Memang 

anak Papua ini cerdas 

semua!” 

Anak-anak  : (tertawa 

bahagia) 

ketika di malam hari tanpa harus 

memaksakan diri membaca dalam 

keadaan redup yang hanya diterangi 

oleh kayu bakar dan lilin. 

 

5. Kritik sosial terhadap tidak 

tersedianya air bersih 

 

01:05:41-

01:06:22 

Vina  : “Air di rumah 

beneran abis ya?” 

Michael  : “Aku 

ambilin pake ember ya” 

Vina  : “Ga usah, jauh” 

Michael  : “Terus 

kamu gak mandi dong?” 

Berdasarkan kutipan dialog tersebut 

dapat dilihat bahwa kritik sosial 

yang ingin disampaikan yaitu 

bentuk atau tindak lanjut 

pemerintah terhadap permasalahan-

permasalahan yang dialami 

masyarakat pedalaman agar 



 

Vina  : “Sengsara banget 

sih di sini, Mick” 

Michael  : “Vin apa lagi 

sih?...tuh liat anak-anak 

kecil  

berani tuh masak kamu 

takut sih?” 

Vina  : “Bukannya takut, 

lagi mikir nih gimana 

caranya poof di situ” 

(Cemberut berlinangan air 

mata) 

kendala-kendala yang dihadapi oleh 

masyarakat di daerah tersebut 

mampu diatasi terutama mengenai 

pemerolehan air bersih. Hal ini 

merupakan tugas yang besar bagi 

pemerintah untuk lebih 

memerhatikan lagi kondisi saudara-

saudara kita yang berada di wilayah 

Timur.  

 

 

6. Kritik sosial terhadap harga 

barang yang melambung tinggi 

 

01:00:08-

01:00:41 

 

 

Vina  : “Berapa 

mbak?” 

Pedagang : “38, Ibu” 

Vina  : “Berapa?” 

Pedagang : “Tiga juta 

delapan ratus” 

Vina             :“Giiilaaaa” 

Berdasarkan kutipan dialog tersebut, 

kritik sosial yang ingin disampaikan 

yaitu mengenai diskriminasi 

ekonomi. Masalah harga barang-

barang yang jauh lebih mahal. Hal 

ini sudah lama terjadi, membuat 

masyarakat di Pegunungan Tengah 



 

(kaget) 

Michael       : “Ibu maaf, ibu 

nggak salah hitung ya?” 

Pedagang         : “Aaa 

tidak bapak, barang-

barang diantar 

pesawat kemarin” 

Vina           :“Boleh liat 

bonnya?  

Pedagang : (memberikan 

secarik kertas berisi bon 

belanjaan) 

Vina               : “Minyak 

goreng 10 liter 350.000, 

beras 2 karung 1.800.000, 

ck…gimana nggak pada 

minta merdeka”. 

Papua merasakan adanya 

diskriminasi ekonomi dibandingkan 

masyarakat Indonesia di wilayah 

lain. 

 

7. Kritik sosial terhadap perang 

antarsuku 

01:26:46-

01:27:29 

Alex  : “Mata ganti mata, 

gigi ganti gigi” 

Kritik sosial yang ingin disampaikan 

yaitu tentang persaudaraan 



 

Michael : “Bukannya 

mau melawan adat,tapi 

apa harus perang? Kau  

 mau terus bersedih seperti 

itu? (menunjuk mayat Bapa   

Yaqub yang meninggal 

tertusuk anak panah) atau 

seperti   ini? (menunjuk 

pada wanita yang sudah 

melakukan ritual potong 

jari) 

Dokter  : “Kalau kalian mau 

berperang silahkan! Tapi 

jangan paksa  

saya mengobati orang yang 

luka karena berperang” 

Alex     : “Semua orang 

sudah mati, itu urusan Alah, 

ini masalah  

antarsuku yang seharusnya terjalin 

harmonis dan damai, bukan malah 

saling membunuh satu sama lain 

melalui perang. Terlebih lagi, 

perang bukanlah solusi melainkan 

perang hanya akan menambah 

masalah dan korban yang semakin 

banyak berjatuhan. 

 



 

harga diri!” 

Pendeta  : “ Alah yang mana 

yang mengajarkan kalian 

memperoleh harga diri 

melalui peperangan, Alex!” 

 

 

 


