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BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Penjelasan

Menganalisis Nilai-Nilai Pendidikan, Budaya Dan Karakter Bangsa

Dalam Film Alangkah Lucunya Negri Ini, peneliti menggunakan instrument dari

analisis semiotik yang telah dioperasionalkan pada konsep operasional pada

halaman sebelumnya. Penyajian data merupakan proses dimana peneliti

mengumpulkan data yang akan dianalisis. Melalui konsep analisis semiotik,

peneliti meninjau pesan nilai pendidikan, budaya dan karakter bangsa dalam film

alangkah lucunya negri ini.

B. Data pesan pendidkan, budaya dan karakter bangsa

a. Semiotik analitik, yakni semiotik yang menganalisa sistem tanda yang

mengandung pesan pendidikan dalam film Alangkah Lucunya negri Ini.

Pentingnya pendidikan

Gambar 3
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Gambar 4

Dialog gambar 4

Muluk : produktivitas copet lebih kalah dari produktivitas korupsi, makanya

kalian harus giat untuk mencopet.

Glen     : Jadi kita harus lebih giat lagi dong bang???

Muluk  : Iya, supaya kita bisa usaha, dan tidak mencopet lagi.

Gambar diatas adalah adegan ketika Samsul sarjana pendidikan

menejelaskan betapa pentingnya pendidikan bagi mereka. Meskipun Samsul

sendiri tidak mengetahui apa esensi dari pendidikan itu sendiri karena dia sebagai

Sarjana pendidikan saja sampai sekarang pengagguran dan tiap harinya

pekerjaannya adalah gambling. Bagi Samsul, pendidikan adalah sesuatu yang

tidak penting meskipun dia sudah sarjana karena sampai sekarang Samsul tetap

pengangguran.

Bagi Muluk, disitulah pentingnya pendidikan yang berhasil menyadarkan

Samsul bahwa pendidikan itu sesuatu yang tidak penting. Meskipun Samsul tidak
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mampu menjelaskan kepada mereka apakah orang berpendidikan bisa mencopet,

tapi justru Muluk menjelaskan pada mereka, bahwa dengan pendidikan hidup

mereka bisa berubah. Tanpa pendidikan, mereka mungkin akan tetap menjadi

pencopet dengan penghasilan yang sama setiap harinya. Tapi orang berpendidikan

tidak akan mencopet, orang berpendidikan akan mencuri dari brankas, dari bank

dan lain sebagainya.

Pesan pentingnya pendidikan juga digambarkan dalam dialog anak-anak

pencopet dengan Bang Jarot sebagai pelindung mereka. “Copet itu paling top

masa depannya di penjara tau! Tua, tidor, mampus dan tetep miskin!” Ucapnya

pada anak-anak pencopet. “Kalau koruptor, korupsi, duitnya tetep banyak, keluar

dari penjara duitnya juga tetep banyak! Kenapa? Karena mereka sekolah!

Kaliankan tidak sekolah, kalian Cuma copet! Lu gak punya harapan!”. Begitulah

seorang bos pencopet mennggambarkan pentingnya pendidikan, paling tidak

untuk kejelasan masa depan mereka.

b. Semiotik kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu.

Gambar 5
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Gambar 6

Paranormal : kamu tidak perlu kerja, uang kan datang dengan sendirinya,

Pelangan    : masak iya mbah?? Kapan datang uangnya???

Paranormal : bentar lagi....tunggu aja..!!

Di awal film ini menyorot adanya sebuah pasar tradisional yang berisi

dukun-dukun dan peramal-peramal. Ini menunjukkan bahwa masyarakatnya

memiliki budaya yang mempercayai dukun dan peramal.

Setelah muluk menerangkan arti pendidikan dan mengatakan copet tidak

ada masa depan sedngkan kalau belajar kita bisa menjadi koruptor, dan banyak

uang. Setelah muluk mengatakan itu, ada sebuah adegan yang mengatakan “hidup

koruptor”, seperti inilah pandangan bangsa Indonesia yang disinggung dalam

sebuah film yang bagus untuk dilihat.

c. Semiotik natural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

dihasilkan oleh alam. Semiotik ini mnganalisis tentang kebiasaan protagonis

(tokoh utama) yang terbentuk dari alamiah atau sebagaimana sifat seharusnya

manusia yang terdapat unsur pendidikannya.
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1. Tidak kenal putus asa

Awal film yang menceritakan tokoh utama, Muluk, dia berusaha mencari

pekerjaan dalam kondisi apapun dengan jalan kaki. Dalam film ini diceritakan

bahwa banyak sarjana pengangguran yang kemudian oleh haji Sarbini bahwa

pendidikan itu tidak penting, sebab di kampong tersebut sarjananya pengangguran

dan stress.

Meskipun Muluk mendapat ejekan dari masyarakat, dia tetap mencari

kerja dengan gelar Sarjana Management nya. Pertama, di Perusahaan bangkrut

yang sudah menggunakan segala teknik management tetapi hasilnya adalah

bangkrut, kedua penawaran TKI bukannya ia ditolak tapi malah menolak. Namun,

dia tetap berusaha mencari segala jenis pekerjaan baik lewat Koran maupun

membaca buku tentang bisnis cacing.

2. “Meminta dengan baik”

Ketika Muluk bertemu dengan Komet si pencopet pasar, dia menangkap

Komet dan menegaskan pada Komet, “mintalah uang dengan cara yang baik”,

bukan dengan mencopet. Muluk, sedang kesusahan mencari pekerjaan untuk

menghasilkan uang, ia merasa betapa sulitnya di negeri ini mencari nafkah,

sedangkan Komet dengan enaknya mencuri dompet-dompet orang. Sangat tidak

manusiawi mendapatkan hasil orang lain tanpa merasakan keringat susahnya

mencari uang. Meskipun di akhir perjumpaan Komet dan Muluk yang pertama ini,

Komet berani mengatakan “kan saya copet, Bang. Bukan pengemis.” Lantas

Muluk hanya terdiam.
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d. Semiotik normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. Semiotik ini menganalisis

sifat kepatuhan protagonis (tokoh utama) terhadap norma, yang terdapat nilai

moralnya dalam Alangkah Lucunya Negri Ini.

Bertemu dengan Komet yang kedua kalinya di warung makan, bukannya

Muluk yang menawari membayarkan makan Komet si pencopet justru Komet lah

yang menawarkan untuk membayar makan Muluk. Dialog ini mencerminkan

bahwa anak-anak bisa memiliki uang lebih banyak dari pada orang dewasa yang

berpendidikan meskipun pekerjaannya adalah seorang pencopet pasar. Kemudian

dari dialog tersebut, munculah ide dan strategi untuk mendapatkan pekerjaan dari

Komet yakni me-manage uang hasil copet dengan membudidayakan bagi hasil 10

persen dengan Muluk. Tujuan Muluk selain mendapatkan pekerjaannya adalah

mengubah pekerjaan mereka dari pencopet menjadi pengasong. Suatu pekerjaan

yang menghasilkan uang lebih halal dan memberikan masadepan kepada anak

anak pencopet. Intinya, Muluk ingin memberikan sesuatu yang berharga untuk

masa depan anak anak pencopet dengan mengembangkan sumberdaya mereka

sehingga jumlah pencopet di negeri ini menurun.

e. Semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata

maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Semiotik

ini akan menganalisis hubungan  (tokoh utama) dengan lingkungannya yang

mengandung pesan pendidikan dalam film Alangkah Lucunya Negri Ini.
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Gambar 7

Gambar 8

Gambar 9
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Muluk  : lanjutkan kerja kalian, jangan jadi pencopet lagi abang banga melihat

kalaian jadi pedagang asongan..!!!!

Pertama, kepedulian Muluk pada Komet yang mencopet di pasar, itulah

sebabnya ia mengikuti Komet dan berusaha menegurnya. Kedua, kepedulian

terhadap sesame yang dalam film ini digambarkan pihak pemerintah setempat

membagikan sembako gratis kepada penduduk setempat. Sebagai bukti bahwa

rasa sosial terhadap sesama sangat dibutuhkan bagi orang-orang pinggiran.

Kemudian, kepedulian Muluk kepada anak-anak pencopet adalah ketika ia

memutuskan untuk mengajak Samsul untuk mengajar mereka. Hatinya tergerak

ketika mengetahui tidak ada satupun diantara mereka yang bisa mencatat.

Karena kepeduliannya kepada mereka, ia mengajak Samsul tanpa adanya

pembagian lagi. Secara tersirat, ia menunjukkan bahwa bukan uanglah tujuan

Muluk, karena ia juga memikirkan masa depan anak-anak pencopet.

Pencopet juga bagian dari negri ini. Meskipun mereka miskin, meskipun

mereka tak berpendidikan, meskipun hidup tanpa orang tua, meskipun hanya

seorang pencopet dan sekali lagi hanya pencopet yang menghancurkan Negara.

Mereka mencintai tanah airnya, mereka menghormati tanah airnya,

buktinya mereka menyanyikan lagu kebangsaan, dengan menghadap kearah

bendera negaranya. Untuk apa? Untuk menghormatinya. Lalu bagaimana dengan

kita yang berpendidikan? Apakah ekspresi menghormati dan mencintai tanah air

kita sama dengan mereka yang tak berpendidikan dan masih anak-anak?. Semoga

kita yang berpendidikan lebih menghargai dan menghormati bangsa dan negara

ini.


