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ABSTRAK 

 

Adytio, Anjar. 2016. Karakteristik Homeless di Jepang Pada Tokoh Hiroshi 

Tamura dalam Film Homeresu Chuugakusei Karya Sutradara 

Tomoyuki Furumaya. Program Studi Sastra Jepang, Jurusan Bahasa dan 

Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. 

 

Pembimbing : Eka Marthanty Indah Lestari 

 

Kata Kunci : Film Homuresu Chuugakusei, Homeless,  Karakteristik 

Homeless, Sosiologi sastra 

 

Pecahnya economic bubble (gelembung ekonomi) menjadikan Jepang 

memasuki masa krisis ekonomi berkepanjangan. Ditambah lagi dengan jatuhnya 

bursa saham Tokyo pada 1990-2000-an. Sebagai akibatnya muncul masalah sosial, 

salah satunya homeless. Homeless adalah orang yang tidak mempunyai rumah. 

Karya sastra film yang di dalamnya terdapat karakteristik homeless adalah film 

yang berjudul homuresu chugakusei. Penelitian terhadap film ini memiliki 

rumusan masalah, yaitu ‘bagaimana karakteristik homeless di Jepang pada tokoh 

Hiroshi Tamura dalam film Homeresu Chuugakusei karya sutradara Tomoyuki 

Furumaya?’.  

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan untuk menganalisis 

karakteristik homeless pada tokoh Hiroshi Tamura dengan menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui 

masalah-masalah sosial dari masyarakat yang terkandung di dalam karya sastra itu 

sendiri. Selain itu, penulis juga menggunakan konsep homeless dan mise-en-scene 

sebagai teori pendukung untuk membantu menganalisis adegan dan dialog dalam 

film Homuresu Chuugakusei. 

Setelah melakukan analisis pada film Homuresu Chuugakusei, disimpulkan 

bahwa pada tokoh Hiroshi Tamura terdapat karakteristik homeless, seperti tinggal 

di tempat umum, pakaian yang layak, rentang usia homeless, tidak meminta-minta 

serta dianggap sebagai sesuatu yang menggangu. 
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要旨 

 

 

アディティオ・アンジャル。2016年。古厩智之の映画『ホームレス中学

生』における登場人物田村博にみて日本でのホームレス特質。ブラウィジャヤ
大学。文化学部。日本語学科。 

 

指導教師  ：エカ・マルタンティ・インダー・レスタリ 

 

キーワード  ：映画「ホームレス中学生」、ホームレス特質、ホー

ムレス、社会文学 

 

 
 バブル経済によって、日本が長い経済危機になった。その上１９９０年から２０００

年にかけて、東京のストックが落ちたので、日本の経済も落ちた。社会問題がたくさん

あるに なって、例えば「ホームレス」だ。ホームレスというのは家がない人ものだ。

本研究では映画『ホームレスの中学生』におけるホームレス特質を持っている。研究の

問題は映画『ホームレス中学生』における登場人物田村博にみて日本でのホームレス特

質はどのようなるか、である。 

 本研究では、この映画の文献における社会問題を 扱うため、文献社

会文学的アプローチを使用することによりホームレス特質を持っている登場

人物田村博に注目した。そして、このドラマのシーンと人物の台詞を分析

するため、ホームレスの理論とミザンセーヌといったサポート理論を使用

した。 

 映画『ホームレス中学生』を分析した結果、登場人物田村博がホームレス

特質を持っているという結論がでた。それにはホームレスになる原因、公園にとまる、

いい服を 着る。 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kekalahan pada Perang Dunia II membuat ekonomi Jepang mengalami 

kehancuran dan Jepang menghadapi berbagai masalah mulai dari kurangnya 

energi dan bahan pangan hingga masalah penggangguran. Setelah itu, Jepang 

mulai bangkit dan membangun ekonominya sendiri. Sebagai hasilnya, Jepang 

hanya membutuhkan waktu kurang dari 40 tahun untuk menjadi negara dengan 

perekonomian yang kuat. Peristiwa ini disebut sebagai Economic Miracle (Takada, 

1999:4). Ekonomi Jepang tumbuh kuat terutama dalam bidang industri. Dalam 

bidang ini banyak sekali masyarakat yang dipekerjakan, sehingga memiliki 

kehidupan yang layak (Ellington, 2004:5).  

Pada tahun 1950-an ekonomi Jepang mengalami pertumbuhan dengan 

rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 10% (Suherman, 2004:208). 

Selanjutnya pada tahun 1960-an Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi 

global. Setelah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, pada awal 

tahun 1990-an, ekonomi Jepang melemah ditandai dengan pecahnya economic 

bubble (gelembung ekonomi) yang menjadikan Jepang memasuki masa krisis 

berkepanjangan. Ditambah lagi jatuhnya bursa saham Tokyo pada tahun 1990 

hingga tahun 2000-an. Periode ini disebut sebagai Lost Decade (Sagena, 2005:59). 

Akibat dari kondisi ekonomi yang memburuk, banyak perusahaan yang bangkrut 
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dan memecat karyawannya. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai masalah 

sosial, salah satunya adalah homeless. 

Homeless dalam bahasa Jepang disebut 「ホームレス」atau Homuresu 

adalah orang yang tidak mempunyai rumah「ホームがない」. Menurut Japan 

Intitution of Constitution Law (2004) homeless adalah “Toshi kōen, kasen, dōro, 

ekisha sonohoka no shisetsu o konaku kikyo no basho to shi, nichijō seikatsu o 

itonande iru mono iu” yang artinya ‘orang yang hidup dalam kondisi darurat atau 

memprihatinkan yang tinggal di taman-taman kota, bantaran sungai, jalanan, 

sekitar stasiun, dan tempat-tempat umum lainnya’. 

Istilah umum yang digunakan oleh media Jepang sebelum menggunakan 

istilah homeless adalah furôsha (浮浪者 ). Istilah furôsha digunakan oleh 

masyarakat Jepang pada masa sebelum perang hingga tahun 1990-an. Setelah 

tahun 1990-an, istilah homeless mulai dipublikasikan di media-media Jepang oleh 

dua perusahaan media terbesar di Jepang, yaitu Yomiuri dan Asahi Groups. 

Masalah homeless menjadi suatu isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan 

karena Jepang sedang mengalami stagnasi ekonomi. Pada saat itu, artikel-artikel 

tentang homeless semakin banyak sehingga perlu dibuat suatu istilah yang 

memberikan gambaran mengenai persepsi publik tentang homeless. Penulis 

menggunakan istilah homeless pada penelitian ini karena istilah furôsha secara 

tidak langsung memiliki makna ‘kehilangan keluarga dan relasi sosial’, sedangkan 

homeless memiliki makna tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal (Swenson, 

2008:28-29). 
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Homeless, merupakan masalah yang menjadi perhatian pemerintah Jepang. 

Pertumbuhan homeless pertama kali terlihat pada tahun 1960-an. Akan tetapi, 

kuatnya perekonomian Jepang pada masa itu membuat masalah ini tidak begitu 

menonjol. Jumlah homeless mulai meningkat tajam ketika resesi ekonomi 

melanda pada tahun 1990-an (Hasegawa, 2006:23). Karena jumlah homeless 

semakin bertambah, pemerintah Jepang berinisiatif membuat Undang-Undang 

khusus untuk masalah homeless. Undang-Undang tersebut dikeluarkan tahun 2002 

dan diberi nama: Hoomuresu no Jiritsu no Shien Nadoni Kansuru Tokubetsu 

Sochihou (Undang-Undang Khusus untuk Mendukung Kemandirian para 

Homeless). Undang-Undang tersebut habis masa berlakunya pada tahun 2012 dan 

telah diperpanjang selama 5 tahun mulai tanggal 7 Agustus 2012 hingga tanggal 6 

Agustus 2017 (Okuda, 2012:2). Undang-Undang tersebut terdiri dari 14 pasal dan 

5 hal penting termasuk tiga program khusus untuk para homeless, yaitu konseling, 

shelter dan pusat bantuan kemandirian untuk para homeless (Departemen Hukum, 

2012).   

 Gambar 1.1 Jumlah Homeless di Jepang 

Sumber : (Kaneko, 2013:23) dan (www2.ttcn.ne.jp)  

 

2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Homeless di Jepang

25.296

15.759
13.124

10.890 9.576 8.265 7.508 6.541
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Pada tahun 2003, jumlah homeless di Jepang mencapai puncak tertinggi 

yaitu sebanyak 25.296 orang. Setelah itu, jumlah homeless di Jepang setiap tahun 

semakin berkurang. Pada tahun 2009, jumlah homeless di Jepang mencapai 

15.759 orang, pada tahun 2010 mencapai 13.124 orang, tahun 2011 mencapai 

10.890 orang, tahun 2012 mencapai 9.576 orang, dan tahun 2013 mencapai 8.265 

orang (Kaneko, 2013:23). Menurut Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja dan 

Kesejahteraan (2015) pada tahun 2014 juga mengalami penurunan, yaitu 

mencapai 7.508 orang, dan tahun 2015 mencapai 6.541 orang. Berkurangnya 

jumlah homeless ini dikarenakan peran pemerintah dalam menanggulagi jumlah 

homeless di Jepang. Akan tetapi, menurunnya jumlah homeless di Jepang ini 

dianggap kurang sesuai dengan kenyataan. Menurut Tom Gill seorang profesor 

Antropologi dari Univesitas Meiji Gakuin "the true figure is much higher than the 

government figure, maybe double as a semi-informed guess" yang artinya ‘jumlah 

sebenarnya lebih tinggi dari jumlah yang ditunjukkan oleh pemerintah, 

diperkirakan mungkin mencapai dua kali lipatnya’ (Aizawa, 2014). Terlepas dari 

hal tersebut, keberadaan homeless di Jepang masih terlihat dan ada di sekitar 

masyarakat. 

Kehidupan homeless di Jepang diangkat ke dalam karya sastra, yaitu ke 

dalam sebuah film yang berjudul Homuresu Chuugakusei. Film Homuresu 

Chuugakusei karya sutradara Tomoyuki Furumaya ini merupakan adaptasi novel 

biografi karya Hiroshi Tamura dengan judul yang sama. Menurut Faruk (2010:53), 

isi karya sastra merupakan cerminan dari dunia sosial, mempresentasikan dan 

sekaligus memproyeksikan secara imajiner kehidupan sosial yang ada di dalam 
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masyarakat. Dengan kata lain, sastra merupakan bentuk representasi budaya yang 

memiliki tugas sebagai penyampai fenomena ataupun mengenalkan budaya yang 

ada di dalam masyarakat. Karya sastra dibagi menjadi karya sastra fiksi dan non 

fiksi. Salah satu karya sastra fiksi adalah film.   

Film merupakan salah satu media massa berupa gambar bergerak yang 

merupakan media penghibur dan banyak diminati oleh masyarakat. Selain murni 

diciptakan dari imajinasi pengarang, ada juga film yang merupakan gambaran 

kehidupan atau realita kehidupan dalam masyarakat. Film yang menggambarkan 

kehidupan ataupun realita pada umumnya menceritakan berbagai permasalahan 

dalam masyarakat.  

Film Homuresu Chuugakusei diangkat sebagai bahan penelitian oleh 

penulis, karena di dalam film ini terdapat adegan-adegan yang mencerminkan 

karakteristik homeless di Jepang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) 

karakteristik adalah ciri-ciri khusus yang mempunyai sifat khas sesuai dengan 

perwatakan tokoh. Pada film Homuresu Chuugakusei terlihat jelas karakteristik 

homeless di Jepang pada tokoh Hiroshi Tamura. Karakteristik homeless Hiroshi 

Tamura diangkat menjadi bahan penelitian karena Hiroshi Tamura merupakan 

anak yang masih muda dan mampu bertahan hidup meskipun hidup serba 

kekurangan. Hiroshi mengajarkan ke semua orang bahwa dengan menghadapi 

masalah, Hiroshi menjadi orang yang lebih baik lagi. 

Film ini mengisahkan seorang anak SMP berusia empat belas tahun 

bernama Hiroshi (diperankan Teppei Koike) bersama kedua kakaknya, Kenichi 

(Akihiro Nishino) dan Yukiko (diperankan Chizuru Ikewaki) yang harus berjuang 
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untuk membangun kembali cita-cita, harapan, dan mimpi. Suatu hari setelah hari 

terakhir sekolah menyambut liburan musim panas, Hiroshi pulang dan terkejut 

melihat perabotan rumahnya sudah ada di luar rumah, kedua kakaknya juga 

mengalami kebingungan atas hal tersebut. Tidak lama setelah itu ayah ketiga anak 

tersebut datang, menjelaskan bahwa rumah tersebut telah dijual. Ayah kemudian 

mengayuh sepeda dan pergi begitu saja meninggalkan Hiroshi dan kedua 

kakaknya setelah berkata dengan dingin dan datar. 

Kenichi, Yukiko, dan Hiroshi tahu bahwa mulai saat ini sudah tidak 

memiliki rumah. Namun yang paling membingungkan adalah Hiroshi dan kedua 

kakaknya tidak mempunyai tempat untuk tinggal karena ayah telah berhutang 

banyak kepada semua saudara, sehingga sulit meminta bantuan untuk tinggal 

bersama sanak saudara. Saat Kenichi meyakinkan kedua adiknya untuk tetap 

tinggal bersama, Hiroshi tiba-tiba memutuskan untuk tinggal sendiri dan meminta 

Kenichi dan Yukiko untuk tidak khawatir. 

Hiroshi akhirnya meninggalkan kedua kakaknya, karena tidak ingin 

menjadi beban. Hiroshi terus berjalan dan sampai pada sebuah taman. Akhirnya, 

Hiroshi memutuskan untuk tinggal di taman tersebut dan bertahan hidup sendirian. 

Perjuangan Hiroshi untuk tinggal di taman, mandi di tengah guyuran hujan serta 

mencari uang di bawah mesin penjual otomatis (jidouhanbaiki) mencerminkan 

kehidupan homeless yang ada di Jepang. Dalam film ini juga digambarkan jelas 

proses kedewasaan Hiroshi yang menghadapi kenyataan dengan melanjutkan 

hidup. Digambarkan pula bahwa sebagai pemuda harus bisa mandiri dan berusaha 

keras dalam menghadapi segala keadaan. 
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 Dalam skripsi ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang karakteristik 

homeless di Jepang yang terdapat pada tokoh Hiroshi Tamura dalam film 

Homuresu Chuugakusei. Alasan penulis melakukan penelitian ini karena 

karakteristik homeless di Jepang berbeda dengan negara lain. Karakteristik 

homeless yang ditampilkan dalam film ini merepresentasikan karakteristik 

homeless di Jepang pada umumnya. Oleh karena itu, penulis memakai teori 

sosiologi sastra untuk menganalisis data. Penelitian ini akan dituangkan ke dalam 

skripsi dengan judul “Karakteristik Homeless di Jepang pada Tokoh Hiroshi 

Tamura dalam Film Homuresu Chuugakusei Karya Sutradara Tomoyuki 

Furumaya”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada subbab 1.1, maka 

rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu “bagaimana 

karakteristik homeless di Jepang pada tokoh Hiroshi Tamura dalam film 

Homuresu Chuugakusei karya sutradara Tomoyuki Furumaya?”. 

 

1.3 Tujuan 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu 

untuk mendeskripsikan “bagaimana karakteristik homeless di Jepang pada tokoh 

Hiroshi Tamura dalam film Homuresu Chuugakusei karya sutradara Tomoyuki 

Furumaya”. 
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1.4 Metode Penelitian  

 Metode merupakan salah satu cara yang digunakan penulis untuk 

mempermudah dalam memecahkan sebuah masalah dan membantu penulis untuk 

mencapai sasaran yang dituju. Seperti yang dijelaskan oleh Ratna (2004:34) 

metode ialah jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu dan 

sebagai strategi untuk memahami realita, langkah-langkah sistematis untuk 

memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya.  

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah 

metode penelitian deskriptif analisis oleh Ratna (2008:54) yang dilakukan dengan 

cara mendeskripsikan fakta-fakta yang selanjutnya disusul dengan analisis. 

Berikut adalah langkah-langkah penelitan yang penulis gunakan: 

1. Tahap pengumpulan data 

a. Menonton film Homuresu Chuugakusei kemudian mencari adegan-

adegan yang nantinya akan dianalisis, yakni adegan yang mencerminkan 

karakteristik homeless di Jepang.  

b. Mengumpulkan data-data tentang homeless dari jurnal, pendapat-

pendapat para ahli dan berita-berita mengenai homeless. 

c. Menentukan teori-teori yang akan digunakan yaitu sosiologi sastra, 

konsep homeless, mise-en-scene dan menggunakan metode deskriptif 

analisis untuk memecahkan rumusan masalah. 

2. Tahap klasifikasi data 

Data-data yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan 

karakteristik homeless yang ada di Jepang. 
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3. Tahap analisis data 

Data-data tentang homeless dikumpulkan, disusun kemudian dijelaskan 

yakni dengan menggambarkan dengan adegan yang ada di film Homuresu 

Chuugakusei kemudian juga dianalisis dengan sosiologi sastra dimana data 

temuan dalam film Homuresu Chuugakusei akan dibuktikan dengan fakta yang 

ada di masyarakat, konsep homeless, serta mise-en-scene. 

4. Tahap pelaporan 

Menyampaikan hasil analisis dengan membuat laporan tertulis. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara sistematis penelitian ini dibagi dalam 4 bab. Setiap bab terdiri dari 

sub-sub yang sesuai dengan keperluan kajian yang terdiri sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, metode penulisan yang digunakan penulis dan 

sistematika penulisan 

Bab II adalah kajian pustaka. Bab ini terdiri dari teori-teori yang penulis gunakan 

untuk menganalisis permasalahan penelitian dalam penulisan skripsi ini, 

yaitu meliputi pendekatan sosiologi sastra, konsep homeless, mise-en-

scene dan penelitian terdahulu. 

Bab III adalah analisis data. Dalam bab ini terdiri dari sinopsis film, isi, dan hasil 

analisis. Penulis akan menganalisis mengenai karakteristik homeless di 

Jepang pada film Homuresu Chuugakusei dengan teori yang telah 

didapatkan pada kajian pustaka.  
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Bab IV bagian kesimpulan dan saran. Bab ini terdiri dari penelitian yang penulis 

simpulkan secara jelas dan singkat, sesuai dengan analisis yang diperoleh. 

Bab ini juga memuat saran yang diberikan penulis untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Sosiologi Sastra 

Sosiologi sastra merupakan pendekatan yang menggambarkan sebuah 

fenomena sosial. Fenomena sosial di sini mengandung arti kejadian yang benar-

benar terjadi di tengah masyarakat. Karya sastra bergerak sebagai gambaran dari 

fenomena sosial. Damono (2002:1) mengatakan bahwa sastra menampilkan 

gambaran kehidupan dan gambaran kehidupan itu adalah suatu kenyataan sosial. 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang yang sering menjadi bahan 

sastra adalah refleksi hubungan seseorang dengan orang lain dan dengan 

masyarakat dan menumbuhkan sikap sosial tertentu atau bahkan untuk 

mencetuskan peristiwa sosial tertentu.  

Pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi 

kemasyarakatan itu disebut sosiologi sastra dengan menggunakan analisis teks 

untuk mengetahui strukturnya, yang dipergunakan untuk memahami lebih dalam 

lagi gejala yang tergambar pada karya sastra (Damono, 2002:3) 

Menurut Semi (1989:52), sosiologi sastra adalah suatu telaah yang objektif 

dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat dan tentang sosial dan proses 

sosial. Sosiologi menelaah tentang bagaimana masyarakat itu tumbuh dan 

berkembang. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan masalah-masalah 

perekonomian, keagamaan, politik, dan lain-lain.  
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Pandangan Semi mendeskripsikan kajian sosiologi sastra tidak jauh beda 

dengan unsur-unsur ekstrinsik karya sastra. Sosiologi sastra ingin mengaitkan 

penciptaan karya sastra, keberadaan karya sastra, serta peranan karya sastra 

dengan realitas sosial. Wolf Faruk (dalam Endraswara, 2004:77) memberikan 

definisi bahwa sosiologi sastra merupakan disiplin yang tanpa bentuk, tidak 

terdefinisikan dengan baik, terdiri dari studi, studi empiris dan berbagai percobaan 

pada teori yang sedikit lebih general, yang masing-masingnya hanya mempunyai 

kesamaan dalam hal bahwa semuanya berurusan dengan hubungan sastra dengan 

masyarakat. 

Generalisasi dari berbagai pendapat tentang sosiologi sastra di atas, 

sosiologi sastra merupakan telaah terhadap suatu karya sastra dalam kaitannya 

dengan pengaruh sosial-budaya yang ikut mempengaruhi cerita dalam karya sastra. 

Telaah mengenai sosiologi mempunyai tiga klasifikasi menurut Wellek 

dan Werren (dalam Semi, 1989:53) yaitu: 

1.  Sosiologi pengarang: yakni yang mempermasalahkan tentang status sosial, 

ideologi politik, dan lain-lain yang menyangkut status pengarang. 

2.  Sosiologi karya sastra: yakni mempermasalahkan tentang suatu karya sastra 

tersebut dan apa tujuan atau amanat yang hendak disampaikannya. 

3.  Sosiologi pembaca: yakni mempermasalahkan tentang pembaca dan 

pengaruh sosialnya terhadap masyarakat. 

  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan klasifikasi sosiologi karya 

sastra, karena sosiologi karya sastra mempermasalahkan tentang suatu karya 

sastra itu sendiri yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini atau apa 
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yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Film Homuresu Chuugakusei 

mencerminkan karakteristik homeless yang ada di Jepang. Selain itu, film ini 

bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat Jepang untuk lebih 

memperhatikan orang-orang di sekitar. Dalam penelitian ini, penulis akan 

menganalisis karakteristik homeless di Jepang dalam film Homuresu chuugakusei 

melalui tokoh Hiroshi Tamura.  

 

2.2  Homeless di Jepang 

Kata Hômuresu berasal dari bahasa Inggris, yaitu homeless yang berarti 

orang yang tidak memiliki rumah, atau tidak pernah mempunyai tempat tinggal 

yang tetap. Sebelumnya dalam bahasa Jepang digunakan istilah furôsha (浮浪者) 

yang berarti gelandangan atau tunawisma. Perbedaan mendasar furôsha dengan 

homeless adalah furôsha secara tidak langsung memiliki makna ‘kehilangan 

keluarga dan relasi sosial’, sedangkan homeless memiliki makna tidak mempunyai 

rumah atau tempat tinggal. Istilah yang lebih tepat untuk menyebut ‘homeless’ 

adalah yadonashi (宿無し) dan mushuku (無宿) (Gill, 2001:127), yang berarti 

tidak mempunyai rumah. Istilah furosha digunakan oleh masyarakat Jepang pada 

masa sebelum perang hingga tahun 1990-an. Pada saat ini, masyarakat Jepang 

menggunakan istilah hômuresu (Iwata, 2007:99).  

Pada tahun 1960 hingga awal tahun 1990 keberadaan para homeless di 

Jepang tidak tampak ke permukaan dan bahkan cenderung diabaikan. Akan tetapi, 

setelah tahun 1990 keberadaannya semakin terlihat nyata. Para homeless tidak lagi 

bersembunyi di area-area tersembunyi. Para homeless mulai tinggal di kolong 
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jembatan, di stasiun, di pinggir jalan dan di taman. Kota yang paling banyak 

terdapat homeless pada saat itu adalah Tokyo dan Osaka. Seperti yang dikatakan 

Iwata (2012:20) “a large number of homeless people, called ‘rough sleepers’ 

started living on the streets in various cities (including Tokyo and Osaka)” yang 

artinya ‘Jumlah yang sangat besar dari para homeless atau yang disebut ‘orang 

yang tidur sembarangan’ mulai tinggal di jalan-jalan di berbagai kota (termasuk 

Tokyo dan Osaka)’. Selain menggunakan istilah hômuresu, ada juga istilah lain 

yang dipakai oleh masyarakat Jepang untuk menyebutkan kaum homeless, yaitu 

rojouseikatsusha dan nojukusha. Sebutan rojouseikatsusha biasanya dipakai oleh 

orang-orang Tokyo, dan sebutan nojukusha biasanya dipakai oleh orang-orang 

Osaka. Rojouseikatsusha berarti orang yang hidup di jalanan, dan nojukusha 

berarti orang yang tidur di lapangan (Patari, 2007:16). 

 Pada tahun 1987, melalui sebuah konferensi internasional PBB di Jepang 

yang bertemakan ‘Nihon no Hômuresu’ atau “Homeless di Jepang”, Pemerintah 

Jepang melalui badan hukum yang menangani masalah tempat tinggal atau a 

group of housing advocates (dalam Hasegawa, 2006:147) mendefinisikan 

homeless sebagai berikut: “those who are without stable housing and living in 

places which cannot be called housing”, yang disebut homeless adalah “orang-

orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan tinggal di tempat yang 

tidak layak disebut rumah”. 

 Definisi homeless mengalami pergeseran ketika jumlah homeless mulai 

meningkat dan mulai tinggal di tempat-tempat umum. Pergeseran tersebut dapat 
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dilihat pada definisi homeless yang dikemukakan oleh pemerintah Jepang melalui 

Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh (2003), sebagai berikut: 

都市公園、河川、道路、駅舎、その他の施設を故なく起居 の場所

とし、非常生活を営んでいる者「ホームレスの自立 の支援等に関

する特別措置法」 

 

Toshi kouen, kasen, douro, ekisha, sonota no shisetsu wo yuenaku, kikyo 

no basho toshi, hijou seikatsu wo itonandeirusha (hômuresu no jiritsu no 

shien nado ni kansuru tokubetsu sochihou) 

  

Terjemahan: 

Orang-orang yang hidup dalam kondisi darurat atau memprihatinkan yang 

tinggal di taman-taman kota, bantaran sungai, jalanan, sekitar stasiun, dan 

tempat-tempat umum lainnya (Aturan tindakan khusus menyangkut 

bantuan untuk membuat para homeless bisa hidup mandiri) 

 

Penyebab seseorang menjadi homeless di Jepang disebabkan oleh faktor 

ekonomi. Iwata (dalam Handayani, 2014:15), menyebutkan:  

Homelessness as a condition of extreme poverty characterized by lack of 

“conventional, regular housing”. 

 

Terjemahan: 

Homeless adalah suatu kondisi kemiskinan ekstrim yang dicirikan dengan 

ketidaklaziman tempat tinggal dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap.  

 

Dilihat dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang 

homeless adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan layak 

disebabkan oleh faktor kemiskinan. Pemerintah Amerika dan negara-negara Eropa, 

termasuk Inggris mendesinisikan homeless dengan makna yang lebih luas 

dibanding dengan Jepang. Pemerintah Amerika dan negara-negara Eropa 

mendefinisikan homeless sebagai ‘orang-orang yang tidak memiliki akomodasi 

atau tempat tinggal yang layak’ (Burrows, 1997:7).  
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 Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi homeless yang di 

kemukakan oleh Pemerintah Jepang melalui Departemen Kesejahteraan, 

Kesehatan, dan Buruh Jepang serta dari Iwata yang mendefinisikan homeless 

dikarenakan kekurangan dalam hal ekonomi. Definisi yang dikemukakan 

pemerintah Jepang dan Iwata sangat sesuai dengan keadaan para homeless yang 

ada di Jepang, yaitu homeless di Jepang tidak mempunyai tempat tinggal yang 

tetap dan para homeless tinggal di tempat umum, seperti: bantaran sungai, taman, 

jalanan dan tempat-tempat umum lainnya serta hal ini terjadi dikarenakan 

kekurangan dalam hal ekonomi yang dialami oleh para homeless serta definisi 

dari Iwata sudah mewakili definisi homeless dari ahli-ahli lain.   

2.2.1 Penyebab Seseorang menjadi Homeless 

Penulis akan membahas mengenai penyebab seseorang menjadi homeless 

terlebih dahulu sebelum membahas mengenai karakteristik homeless di Jepang. 

Pemerintah Jepang melalui Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja dan 

Kesejahteraan Jepang (2003) melakukan survei kepada para homeless di Jepang 

mengenai faktor penyebab menjadi homeless. Penyebab seseorang menjadi 

homeless di Jepang adalah karena berkurangnya lapangan pekerjaan sebanyak 

31,40%, karena perusahaan bangkrut atau pengangguran sebanyak 26,60%, 

karena sakit atau luka atau sudah terlalu tua sehingga tidak bisa bekerja sebanyak 

21%, dan karena pendapatan berkurang sebanyak 16,40%. Hal ini menunjukkan 

bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi kemunculan homeless di Jepang. 
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Gambar 2.1 Faktor Penyebab Seseorang menjadi Homeless di Jepang 

(Sumber: www.mhlw.go.jp). 

 

 Banyak pekerja di Jepang harus menjadi homeless dikarenakan pendapatan 

yang berkurang. Menurut Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja dan 

Kesejahteraan Jepang pada tahun 2007, sebanyak 2.200 orang di Tokyo harus 

tinggal di netcafe karena tidak dapat menyewa tempat tinggal. Tadayuki Sakai 

mengatakan “we need a place like an internet cafe. Without it, there would be 

many more people who have jobs but no homes” yang artinya “kami 

membutuhkan tempat seperti warnet ini. Tanpanya, banyak orang yang 

sebenarnya memiliki pekerjaan tapi tidak punya tempat tinggal”. Dengan 

penghasilan sebesar 230.000 yen atau sekitar 24 juta rupiah Fumiya tidak dapat 

menyewa tempat tinggal, Fumiya harus mendapatkan minimal 1 juta yen atau 108 

juta rupiah per bulan untuk dapat menyewa sebuah apartemen di Tokyo (Fukada, 

Tanpa Tahun ).  
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Gambar 2.2 Fumiya Menutup Wajahnya dengan Selimut saat Tidur di Net 

Cafe. 

(Sumber: disposableworkers.com) 

 

2.2.2 Karakteristik Homeless di Jepang 

Karakteristik homeless di Jepang dapat dikatakan berbeda dari negara lain. 

Hal ini dikarenakan homeless di Jepang memiliki pekerjaan dan mendapat 

bantuan dari pemerintah, serta haji no bunka (budaya malu) yang dimiliki oleh 

orang Jepang juga mempengaruhi masyarakatnya untuk tidak meminta-minta 

uang kepada orang lain (Benedict, 1982:106). Penulis menyimpulkan beberapa 

karakteristik homeless di Jepang berdasarkan konsep dari pemerintah Jepang 

melalui Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan (2012), serta 

jurnal dan artikel yang ditulis oleh Maruyama (2004:3-6) dan (Spacey, 2014): 

1. Tempat tinggal berada di tempat umum.  

2. Pakaian yang layak. 

3. Rentang Usia homeless. 

4. Homeless di Jepang tidak mengemis.  

5. Homeless dianggap mengganggu. 

Berikut ini, akan dijelaskan secara detil masing-masing karakteristik 

homeless yang ada di Jepang. 

http://disposableworkers.com/
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1. Tempat Tinggal Para Homeless 

Para homeless tinggal di tempat umum, seperti: taman kota, jalan raya, 

sekitar stasiun dan pinggir sungai. Ini adalah salah satu hal yang menyebabkan 

para homeless ini menjadi sangat terlihat (Okamoto, 2004:7). 

Angka kemisikinan di Jepang mencapai 15,7% dan salah satu yang 

tertinggi di antara negara-negara industri lainnya. Ada 15.800 orang yang tinggal 

di tempat-tempat umum, namun menurut pemerintah Jepang hal itu mungkin lebih 

tinggi lagi mengingat di Tokyo saja ada 10.000 orang yang hidup di jalan (Koichi, 

2010). Berikut ini adalah data tempat tinggal para homeless berdasarkan 

penelitian Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang tahun 2012. 

Tabel 2.1 Tempat Tinggal para Homeless di Jepang. 

Tempat Jumlah orang (%) 

Taman 2,587 27,1 

Bantaran Sungai 2,851 29,8 

Jalanan  1.677 17,5 

Sekitar Stasiun Kerata 461 4,8 

Tempat umum Lainnya 2.000 20,8 

Total 9.576 100,0 

(Sumber: www2.ttcn.ne.jp). 

 

Berdasarkan data dari Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh 

Jepang tahun 2012, homeless yang tinggal di taman sebanyak 2.587 orang atau 

27,1%, tinggal di bantaran sungai sebanyak 2.861 orang atau 29,8%, tinggal di 

jalanan sebanyak 1.677 orang atau 17,5%, tinggal di di sekitar stasiun kereta 

sebanyak 461 orang atau 4,8% dan di tempat umum lainnya sebanyak 2000 orang 

atau 20,8%. Jumlah keseluruhan mencapai 9.576 orang. 
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Berikut ini adalah gambar-gambar dari para homeless yang tinggal di 

tempat umum: 

 

Gambar 2.3  Rumah para Homeless di Jepang yang Terbuat dari Tenda Biru 
(Sumber: www.tofugu.com) 

 

 

 

Gambar 2.4 Seorang Homeless yang Tidur di Taman 

(Sumber: www.kekejp.com) 

 

Gambar 2.5 Homeless yang Tidur di Pinggir Jalan di Tokyo 

 (Sumber: thinkprogress.org) 
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2. Pakaian Para Homeless 

 

 Pakaian para homeless di Jepang hampir tidak memiliki perbedaan dengan 

masyarakat pada umumnya, karena memang memiliki pakaian yang akan 

dikenakan pada musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Para 

homeless dapat berbaur dengan masyarakat, begitu pula dengan masyarakat 

Jepang yang memberikan ruang kepada para homeless. Hal ini didukung oleh 

pemerintah Jepang yang memberikan pakaian kepada para homeless. Selain itu, 

pemerintah Jepang juga memberi makanan dan jaminan kesehatan (Maruyama, 

2004:3).    

 

Gambar 2.6 Seorang Homeless Tidur dengan Pakaian yang Layak 

 (Sumber: thinkprogress.org) 

 

3. Rentang Usia Homeless di Jepang 

Mayoritas homeless berada pada kelompok usia 60-64 tahun sebanyak 

25,7%, kemudian kelompok usia 55-59 tahun sekitar 18,3%, usia 65-69 tahun 

sebesar 16,6%, usia 40-49 tahun sebesar 11,8%, usia 50-54 tahun sebesar 10,9%, 

di atas 75 tahun sebesar 12,9% dan di bawah 39 tahun sekitar 3.8% (Departemen 

Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, 2012). Kondisi ini terkait dengan 

masalah Kôreika Shakai (masyarakat menua) yang sedang dihadapi oleh Jepang 

saat ini (Kaneko, 2013:13). Jika usia sudah di atas 50 tahun, tentu saja fisik sudah 
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semakin melemah serta produktivitas dan kreativitas menurun, terutama dalam hal 

bekerja. Oleh karena itu, perusahaan tidak ingin mempekerjakan lansia akibat 

alasan produktivitas. Dalam kondisi seperti ini, para lansia tersebut tidak mampu 

menyewa sebuah apartemen sebagai tempat untuk tinggal, sehingga terpaksa 

harus tinggal dan tidur di luar dengan berstatus sebagai homeless. 

 

 

Gambar 2.7 Presentase Usia Homeless di Jepang 

(Sumber: www2.ttcn.ne.jp) 

 

 Menurut Yoshida (2012) banyak homeless di Jepang yang usianya di 

bawah 35 tahun dan biasanya disebut homeless yang tersembunyi karena tidak 

terlihat seperti homeless pada umumnya. Para homeless tersebut biasanya 

memegang smartphone, laptop dan tinggal di tempat yang buka selama 24 jam 

seperti: net café, McDonald, hotel kapsul dan sauna. Pada Agustus 2007 ada 5.400 

orang homeless yang tersembunyi, 26,5% berumur 20 tahunan dan 23,1% 

berumur 50 tahunan. Diperkirakan masih terdapat banyak homeless yang 

tersembunyi ini dengan umur yang lebih muda. Menurut Hays (2013), sebagian 

besar dari homeless yang masih berusia muda ini adalah mantan freeter.  
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4. Tidak Mengemis 

Homeless di Jepang tidak meminta-minta uang atau mengemis kepada 

orang lain. Jepang bersih dari pengemis dan peminta-minta. Hal ini berkaitan 

dengan budaya orang Jepang yang menganggap uang harus didapat dengan cara 

bekerja. Meskipun sangat miskin para homeless harus tetap bekerja supaya 

mendapatkan uang. Pekerjaan yang paling banyak dilakukan adalah 

mengumpulkan kardus dan kaleng aluminium bekas. Selain itu, keranjang 

sampah dan mesin penjual minuman otomatis adalah tempat sering dikunjungi, 

karena uang kembalian sering tertinggal atau lupa diambil pembeli atau ada uang 

logam yang jatuh di sekitar mesin (Spacey, 2014).  

 

Gambar 2.8 Seorang Homeless yang Sedang Memeriksa Tempat Sampah 

 (Sumber: www.japan-talk.com) 

 

 

5. Keberadaan Homeless Dianggap Mengganggu 

 

Pada masa setelah Perang Dunia II, sebenarnya pemerintah Jepang telah 

mengambil tindakan untuk mengatasi jumlah para homeless yang ada di jalanan 

dengan berusaha menempatkan para homeless di penampungan-penampungan 

yang telah disediakan. Hasegawa (2006:26) menyatakan bahwa pemerintah 

Jepang dan masyarakat Jepang saat itu memandang homeless sebagai suatu 
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masalah yang mengancam ketertiban umum daripada menganggapnya sebagai 

suatu masalah pengangguran. Swenson (2008:20) mengatakan bahwa pada 

pertengahan tahun 90-an, ada keluhan dari penumpang kereta komuter dan lokal 

bisnis, pemerintah Tokyo dan Osaka melakukan pengusiran paksa para homeless 

yang sebagian besar berada di tempat umum. Nasubi (2015) mengatakan ”but life 

is made doubly difficult by the constant threat of expulsion by municipal 

authorities, friction with local residents and sometimes fatal attacks by young 

hooligans” yang artinya ‘tetapi hidup menjadi lebih sulit karena terus-menerus 

mendapat pengusiran oleh pihak yang berwenang, perselisihan dengan warga 

setempat dan kadang-kadang penyerangan yang berujung kematian oleh 

berandalan ’. 

 Tinggal di tempat umum merupakan hal yang menggangu ketertiban 

umum, tetapi pada saat ini pemerintah Jepang sudah mengaturnya dalam Undang-

Undang (Departemen Hukum, 2012), yaitu: “orang yang bertugas di taman-taman 

dan di tempat umum diberi kuasa untuk menghilangkan tempat tinggal para 

homeless, tetapi petugas tersebut tidak diperkenankan merampas fasilitas para 

homeless”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mengijinkan para 

homeless untuk tinggal di tempat umum. Akan tetapi, hingga saat ini masih ada 

masyarakat yang memandang homeless sebagai sesuatu yang menggangu 

ketertiban umum.  
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2.3 Mise-en-Scene 

 Pratista (2008:61) dalam bukunya menyatakan bahwa mise-en-scene 

adalah segala hal yang terletak di depan kamera yang akan diambil gambarnya 

dalam proses produksi film. Mise-en-scene merupakan istilah dari bahasa Perancis 

yang berarti meletakkan dalam scene. Jika kita ibaratkan layar bioskop adalah 

panggung pertunjukkan maka semua elemen yang ada di atas panggung adalah 

unsur-unsur mise-en-scene. Mise-en-scene terdapat empat aspek yaitu: 

1. Latar (Setting) 

Pratista (2008:62) menjelaskan bahwa setting merupakan seluruh latar 

beserta segala propertinya. Setting memiliki fungsi sebagai petunjuk ruang dan 

wilayah, penunjuk waktu, penunjuk status sosial, pembangun mood, penunjuk 

motif tertentu dan sebagai pendukung aktif suatu adegan. Setting diatur 

sedemikian rupa dan senyata mungkin sehingga sesuai dengan konteks cerita. 

Menurut Pratista (2008:63), setting dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Set Studio 

Set studio semakin berkembang hingga sekarang sejak munculnya 

teknologi lampu yang semakin canggih. Selama ini sebagian produksi 

film menggunakan set studio, baik indoor maupun outdoor.  

b. Shot on Location 

Shot on location merupakan produksi film dengan menggunakan lokasi 

yang sesungguhnya. Seperti jika terdapat adegan di sebuah restoran, 

maka pengambilan gambar ini dilakukan di dalam sebuah restoran 

yang sesungguhnya. 
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c. Set Virtual 

Teknologi digital yang semakin canggih memungkinkan para pembuat 

film lebih mudah dalam membangun latar. Pada era modern ini, 

teknologi CGI (Computer Generated Imagenary) dapat menggantikan 

segalanya seperti latar bahkan karakternya. Set Virtual lebih banyak 

digunakan dalam sebuah film animasi. 

2. Kostum dan Tata Rias (Make up)  

Kostum adalah segala hal yang digunakan bersama seluruh aksesorisnya. 

Aksesoris kostum antara lain: topi, perhiasan, jam tangan, kacamata, sepatu, 

tongkat, dan sebagainya. Kostum adalah aspek yang paling mudah untuk 

menentukan periode/waktu serta wilayah dan ruang (Pratista, 2008:71). Fungsi 

kostum menurut Pratista (2008:71-72) adalah: 

a. Penunjuk ruang dan waktu 

Kostum adalah aspek yang paling mudah untuk menentukan periode 

(waktu) serta wilayah (ruang) pada suatu adegan. 

b. Penunjuk status sosial  

Kostum juga dapat menentukan kelas atau status sosial para pelaku 

cerita. Pelaku utama biasanya menggunakan busana yang lebih detil 

dari pada karakter figuran. 

3. Pencahayaan (Lighting)  

Tanpa cahaya sebuah film tidak akan memiliki wujud, seluruh gambar 

yang ada di dalam film bisa dikatakan sebagai hasil manipulasi cahaya, tata 

cahaya dalam film secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat unsur 



27 
 

 
 

yakni, kualtias, arah, sumber, serta warna cahaya. Keempat unsur ini sangat 

mempengaruhi tata cahaya dalam membentuk suasana serta mood dalam film.  

4. Para Pemain dan Pergerakannya (Acting)  

Karakter merupakan pelaku cerita yang memotivasi naratif dan selalu 

bergerak dalam melakukan sebuah aksi, dan salah satu kunci utama untuk untuk 

menentukan keberhasilan sebuah film adalam performa seorang pemain (acting). 

Penampilan seorang aktor dalam film dibagi menjadi dua yakni visual, dan audio. 

Secara visual menyangkut aspek fisik seperti: gerak tubuh (gesture), serta ekspesi 

wajah. Audio atau suara adalah seluruh suara yang keluar dari gambar yakni 

dialog, musik dan efek suara (Pratista, 2008:80-84). 

5. Angle Shot 

Terdapat beberapa jenis shot berdasarkan angle kamera, yaitu: 

a. High Angle 

 

Angle ini membuat seolah-olah objek terlihat lebih kecil. Pengambilan 

gambar dilakukan dari atas secara vertikal. 

b. Low Angle 

Kebalikan dari High Angle, teknik ini justru membuat objek terlihat lebih 

besar dar aslinya. 

c. Wide Shot 

Pengambilan gambar menunjukkan sebuah objek dan latar yang besar di 

belakangnya. Hal ini untuk melihat latar lebih dari objek itu sendiri. 
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d. Ariel Shot 

Teknik ini memperlihatkan penonton dari sudut pandang seekor burung. 

Melihat dari atas dengan view yang luas dalam waktu sekaligus. 

e. Close Up Shot 

Pada teknik ini biasanya menunjukkan detil di mana bagian depan terlihat 

jelas, dan bagian belakang terlihat blur. 

f. Long Shot 

Pengambilan gambar dari jauh akan menunjukkan keseluruhan latar, atau 

untuk menunjukkan full scene. 

g. Over The Shoulder  

Teknik pengambilan gambar ini diambil dari belakang bahu orang lain, 

seolah sedang mengintip. Hal ini digunakan untuk menunjukkan ekspresi 

seseorang ketika sedang berbicara. 

h. Point Of View 

Pengambilan gambar ini menunjukkan sudut pandang dari aktor. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

 

Pada penelitian ini, penulis juga membutuhkan data dari penelitian 

terdahulu sebagai sarana referensi yang digunakan untuk melengkapi penelitian 

ini. Penulis menggunakan dua penelitian terdahulu, yang pertama dari Marissa 

Maria Dewi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia tahun 2008 

dengan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Sosok Ibu terhadap 
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Pembentukan Karakter Tokoh Tamura dalam Novel Homuresu Chugakusei karya 

Tamura Hiroshi”. 

Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya adalah dari bahan penelitian yang menggunakan 

Homuresu Chugakusei dalam bentuk novel, sementara penulis berupa film dan 

sama-sama meneliti tokoh utama. Sedangkan, perbedaannya adalah penelitian dari 

penulis menggunakan teori sosiologi sastra dan konsep homeless, sementara 

penelitian dari Marissa menggunakan teori psikologi sastra, konsep single parent 

dan konsep pengasuhan anak di Jepang. 

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyu 

Mustika Sari dan Tri Mulyani Wahyuningsih, mahasiswa Program Studi Sastra 

Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro tahun 2015 dalam 

sebuah jurnal yang berjudul ‘Ciri Homeless di Jepang (Studi Kasus dalam Cerpen 

Akai Mayu Karya Abe Kobo)’. Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah meneliti tentang ciri 

homeless mengenai tinggal di tempat umum dan homeless dianggap menggangu. 

Sedangkan, perbedaannya adalah penelitian dari Tri Wahyu Mustika Sari dan Tri 

Mulyani Wahyuningsih meneliti karakteristik homeless mengenai jenis kelamin 

laki-laki, berpindah-pindah tempat dan tidak punya rumah, sementara penelitian 

dari penulis membahas karakteristik homeless mengenai rentang usia homeless, 

pakaian para homeless dan tidak mengemis. 
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BAB III 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

3.1 Sinopsis 

 

Suatu hari sebelum libur musim panas, Hiroshi pulang dari sekolah dan 

terkejut melihat perabotan rumahnya sudah ada di luar dengan pintu rumah yang 

sudah disegel dan dikunci. Tidak hanya Hiroshi, kedua kakaknya juga mengalami 

kebingungan atas hal tersebut. Tidak lama setelah itu ayah ketiga anak tersebut 

datang dan menjelaskan bahwa rumah tersebut telah dijual dan kini harus hidup 

mandiri. Ayah lantas mengayuh sepeda dan pergi begitu saja. 

Kenichi, Yukiko, dan Hiroshi sudah tidak memiliki rumah untuk tempat 

tinggal lagi. Namun yang paling membingungkan adalah Hiroshi dan kedua 

kakaknya tidak tahu harus tinggal di mana karena ayah telah berhutang banyak 

kepada semua saudara dan sehingga sulit untuk meminta tinggal bersama saudara. 

Saat Kenichi meyakinkan kedua adiknya untuk tetap tinggal bersama, Hiroshi 

tiba-tiba memutuskan untuk tinggal sendiri. Hiroshi meminta Kenichi dan Yukiko 

untuk tidak khawatir. Hiroshi berbohong ke kedua kakaknya dengan mengatakan 

akan tinggal di tempat temannya untuk sementara waktu. Hiroshi akhirnya 

meninggalkan kedua kakaknya, karena tidak ingin menjadi beban. Hiroshi terus 

berjalan dan sampai pada sebuah taman yang bernama taman Makifun. Akhirnya 

Hiroshi memutuskan untuk tinggal di taman tersebut dan bertahan hidup sendirian.  

Pada awalnya Hiroshi mulai bisa beradaptasi dengan kehidupan barunya 

sebagai homeless karena masih mempunyai uang. Setelah kehabisan uang, Hiroshi 

mulai merasakan kelaparan dan kebingungan. Apalagi gangguan dari anak-anak 
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setempat yang menginginkan tempat perosotan agar tidak dipakai sebagai tempat 

tinggal Hiroshi. Karena kehabisan uang, Hiroshi mulai mencari uang di bawah 

jidouhanbaiki dengan harapan dapat menemukan koin yang jatuh atau tertinggal 

di mesin tersebut. Karena tidak menemukan uang, untuk menghilangkan rasa 

laparnya Hiroshi meminum air keran sampai benar-benar tidak merasakan 

kelaparan. Pada keesokan harinya, karena tidak dapat menahan lapar lebih lama 

lagi, Hiroshi menemui kakaknya yang bekerja di toko swalayan. Setelah 

mendapatkan makanan, Hiroshi memakannya dengan lahap. Tetapi waktu ditanya 

oleh kakaknya mengenai tempat tinggal Hiroshi, Hiroshi tetap berbohong dengan 

mengatakan masih tinggal bersama temannya.  

Hiroshi sadar bahwa dengan meminta makanan ke Kenichi secara terus 

menerus, hal tersebut akan membuat Kenichi curiga. Akhirnya Hiroshi menahan 

lapar dan mencari koin di bawah jidouhanbaiki dengan harapan dapat bisa 

memperoleh uang. Di samping harus menahan lapar, Hiroshi juga harus melawan 

anak-anak yang tinggal di sekitar taman. Meskipun cobaan datang Hiroshi tetap 

tegar dan terus berusaha untuk melanjutkan hidup. Kemudian, anak-anak yang 

menyerang Hiroshi meminta maaf dan memberi makanan ke Hiroshi. 

Suatu hari Hiroshi menemukan koin sebesar 500 yen yang ada di bawah 

jidouhanbaiki, sehingga Hiroshi dapat membeli makan malam. Setelah selesai 

makan malam, Hiroshi teringat suasana makan malam bersama orang tua dan 

kedua kakaknya. Meskipun merasa lapar Hiroshi tidak akan mencuri, Hiroshi 

meminta roti pada seorang kakek, padahal roti tersebut adalah roti yang akan di 

berikan kepada burung dara.  
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Cobaan untuk Hiroshi masih belum selesai. Pada hari berikutnya, Hiroshi 

masih kelaparan. Hiroshi terus mencari uang yang jatuh di bawah jidouhanbaiki, 

tetapi tidak menemukan satu yen pun. Kemudian Hiroshi mencari kakaknya di 

tempat kerjanya, tetapi Hiroshi tidak bertemu dengan kakaknya. Hiroshi mencoba 

mencari koin di sekitar mesin penjual otomatis lagi, tetapi tidak mendapatkan koin 

sama sekali. Karena tidak kuat menahan lapar Hiroshi memakan rumput dan 

kardus. Setelah itu, Hiroshi tidur di kotak telepon.    

Hiroshi duduk termenung di pinggir jalan karena menahan rasa lapar. 

Hiroshi bertemu dengan sahabat dekatnya yang bernama Yoshiya, Hiroshi 

mengatakan bahwa Hiroshi tidak punya rumah dan sangat kelaparan. Hiroshi 

meminta agar diberi sedikit makanan. Akhirnya Hiroshi pergi ke rumah Yoshiya 

dan bertemu ibu Yoshiya. Di rumah tersebut Hiroshi makan malam bersama 

keluarga Yoshiya. Hiroshi mengatakan ke keluarga Yoshiya bahwa Hiroshi dan 

kedua kakaknya telah menjadi homeless dan tidak mempunyai tempat tujuan. 

Hiroshi memanggil kakaknya Kenichi, untuk ikut ke rumah Yoshiya dan 

menjelaskan kenapa bisa menjadi homeless. Kenichi juga bilang bahwa Yukichi 

tinggal di pinggir jalan di daerah yang lumayan jauh. 

Yukichi tinggal di pinggir jalan dan hampir mendapat pelecehan seskual 

dari pemabuk yang berada di sekitar daerah tersebut. Akhirnya, Yukichi berlari 

sambil menangis menuju rumah saudaranya supaya mendapat perlindungan. 

Hiroshi dan kedua kakaknya menangis bahagia karena dapat berkumpul lagi 

setelah sekian lama tidak bertemu.  
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Orang tua Yoshiya mencarikan Hiroshi dan kakaknya sebuah apato untuk 

tempat tinggal. Hiroshi dan kedua kakaknya dapat mengembalikan uang sewa 

apato setelah bekerja dan mendapat penghasilan. Karena masih mengandalkan 

uang hasil kerja paruh waktu dari sang kakak. Hiroshi dan kedua kakaknya harus 

benar-benar berhemat. Meskipun hanya makan nasi saja, Hiroshi dan kedua 

kakaknya membayangkan makan dengan lauk-pauk. 

Suatu hari Yukichi dan Hiroshi mandi di pemandian air panas. Setelah 

mandi, mulai tersadar bahwa dengan menghadapi masalah, ikatan persaudaraan 

menjadi lebih erat daripada sebelumnya. Yukichi juga tersadar bahwa ini pertama 

kalinya pergi ke tempat pemandian umum dengan Hiroshi. Keesokan harinya 

Hiroshi bertemu ayah, ayah hanya bertanya kabar dari Hiroshi dan pergi begitu 

saja.  

Hiroshi sadar bahwa dengan menghadapi masalah Hiroshi dapat menjadi 

pribadi yang lebih baik lagi. Hiroshi bercita-cita dapat membuat orang-orang 

tertawa. Sebelum lulus Hiroshi menjadi pelawak dan berharap setelah hari 

kelulusan dapat menjadi pelawak profesional. Hiroshi mengucapakan terima kasih 

kepada kedua kakaknya, ayah, ibu, seluruh teman-temannya, Kudo sensei, ayah 

dan ibu dari Yoshiya, nenek Nishimura dan orang-orang yang sudah membantu 

dirinya.   
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3.2 Karakteristik Homeless di Jepang pada Tokoh Hiroshi Tamura 

 Adapun karakteristik homeless pada tokoh Hiroshi Tamura dalam film 

Homuresu Chuugakusei karya sutradara Tomoyuki Furumaya yang ditemukan 

meliputi: 

1. Tempat tinggal para homeless. 

2. Pakaian para homeless. 

3. Rentang usia homeless. 

4. Tidak menjadi pengemis. 

5. Keberadaan homeless dianggap mengganggu. 

Berikut akan dijelaskan secara detil karakteristik homeless yang ada pada 

tokoh Hiroshi Takamura dalam film Homuresu Chuugakusei: 

3.2.1 Tempat Tinggal para Homeless 

 Tinggal di tempat umum merupakan salah satu karakteristik homeless, 

seperti: taman, sekitar stasiun, bantaran sungai, dan pinggir jalan. Selain itu, ada 

juga homeless yang hidup di tempat yang buka selama 24 jam, seperti: net café, 

restoran fastfood, sauna dan hotel kapsul. Berikut ini merupakan data yang 

menunjukkan karakteristik homeless pada tokoh Hiroshi Tamura dalam film 

Homuresu Chuugakusei yang meliputi tempat tinggal.  

Data 1 (Menit ke 00:12:16-00:13:03) 

 
Gambar 3.1 Hiroshi Tinggal di Perosotan yang Berbentuk Kotoran di 

Taman Makifun. 
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ひろし : 僕が 流れ着いた 公園は まきふん 公園と  

呼ばれていた。重大なうんこ そっくりの 滑り台が あ

ったから。 

 

Hiroshi : Boku ga nagaretsuita koen wa makifun koen to yobareteita. 

  Juutaina unko sokkurino suberidai ga atta kara. 

 

Hiroshi : Taman yang saya datangi disebut taman makifun.  

  Karena ada perosotan menyerupai kotoran yang besar. 

 

Pada gambar 3.1 terdapat unsur mise-en-scene, yaitu lighting. Terlihat 

bahwa pencahayaan yang kurang yang menunjukkan malam hari dan Hiroshi 

bersiap untuk tidur di perosotan yang berada di taman Makifun. Unsur yang 

selanjutnya, yaitu setting. Terlihat Hiroshi sedang berada di bawah perosotan dan 

bingung karena sejak tinggal di tempat tersebut, Hiroshi tidak memiliki aktivitas.  

 Pada gambar 3.1 menceritakan bahwa setelah meninggalkan kedua 

kakaknya, Hiroshi terus berjalan berkeliling sampai menemukan sebuah taman 

yang di tengahnya terdapat perosotan yang menyerupai kotoran yang besar. Oleh 

karena itu, taman tersebut disebut dengan taman Makifun. Akhirnya Hiroshi 

memutuskan untuk tinggal di taman tersebut. Setelah tinggal di taman tersebut, 

Hiroshi sangat kesepian, karena tidak mempunyai teman dan tidak memiliki 

aktivitas. 

Data 2 (Menit ke 00:15:20-00:16:) 

  
Gambar 3.2 Hiroshi Diusir oleh Shinichi untuk Pergi dari Perosotan yang 

Berbentuk Kotoran. 
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真一  : どけや！ 

        このうんこな俺なんじゃ。 

  サル顔見たい。 

ひろし : サル？ 

  だれがサルじゃ？ 

  サルお前や。 

真一  : サルお前や。 

ひろし : あんな、このうんこ俺じゃ。 

   住んでいる。俺のうちじゃ。 

真一  : うち？ 

ひろし :  へー、うちじゃ。行け！ 

   早く行けや！ 

   

Shinichi : Dokeya! 

    Kono unkona ore nanjya. 

    Saru kao mitai. 

Hiroshi : Saru? 

    Dare ga sarujya? 

    Saru omaeya. 

Shinichi : Saru omaeya. 

Hiroshi : Anna, kono unko orejya. 

    Sundeiru. Oreno uchijya. 

Shinichi : Uchi?  

Hiroshi : Hee, uchijya. Ike! 

    Hayaku ike! 

 

Shinichi : Minggir! 

    Kotoran ini milikku. 

    Mirip kera.  

Hiroshi : Kera? 

    Siapa kera? 

    Kamu kera. 

Shinichi : Kamu kera. 

Hiroshi : Dengar, kotoran ini milikku. 

    Aku tinggal disini. Kotoran ini rumahku. 

Shinichi : Rumah? 

Hiroshi : Hmmm, rumahku. Pergi! 

    Cepat pergi! 

 

Pada gambar 3.2 terdapat unsur mise-en-scene, yaitu setting. Hiroshi 

sedang didorong oleh Shinichi supaya keluar dari perosotan dan meninggalkan 
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perosotan tersebut. Unsur yang selanjutnya, yaitu acting. Terlihat pertengkaran 

antara Hiroshi dan Shinichi untuk memperebutkan perosotan yang menjadi tempat 

tinggal Hiroshi serta tempat bermain Shinichi. 

Dialok pada gambar 3.2 menjelaskan Shinichi sedang mengusir Hiroshi 

untuk segera meninggalkan perosotan tersebut karena merupakan milik Shinichi, 

tetapi Hiroshi tidak ingin meninggalkan perosotan tersebut merupakan rumah bagi 

Hiroshi. Hiroshi tetap bersikeras untuk mempertahankan perosotan tersebut 

karena merupakan tempat tinggal Hiroshi. Hiroshi menjadi homeless karena ayah 

Hiroshi mempunyai banyak hutang dan rumah Hiroshi harus disita, sehingga 

Hiroshi harus tinggal di taman. 

Data 1 dan data 2 menunjukkan setelah menjadi homeless Hiroshi tinggal 

di tempat umum, yaitu taman. Tinggal di tempat umum merupakan fenomena 

yang terjadi di masyarakat, sesuai dengan yang dikatakan Damono (2002:01) 

yaitu karya sastra merupakan gambaran kehidupan dan gambaran kehidupan itu 

adalah suatu kenyataan sosial. Contohnya dapat dilihat dari hasil survei yang 

dilakukan Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang tahun 2003 

(dalam Okamoto, 2007:533), yaitu homeless yang tinggal di taman sebanyak 

10.310 orang atau 40,8%, tinggal di bantaran sungai sebanyak 5.906 orang atau 

23,3%, tinggal di jalanan sebanyak 4.360 orang atau 17,2%, tinggal di sekitar 

stasiun kereta sebanyak 1.254 orang atau 5,0% dan di tempat umum lainnya 

sebanyak 3.466 orang atau 13,7%. Hal ini sesuai dengan konsep homeless yang 

dikemukakan oleh pemerintah Jepang melalui Departemen Kesejahteraan, 

Kesehatan, dan Buruh (2003), yaitu “orang-orang yang hidup dalam kondisi 
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darurat atau memprihatinkan yang tinggal di taman-taman kota, bantaran sungai, 

jalanan, sekitar stasiun, dan tempat-tempat umum lainnya”.  

Tinggal di tempat umum karena masalah ekonomi juga dialami oleh 

homeless di Tokyo yang bernama Tadayuki Sakai. Tadayuki mengatakan “we 

need a place like an internet cafe. Without it, there would be many more people 

who have jobs but no homes” yang artinya “kami membutuhkan tempat seperti 

warnet ini. Tanpanya, banyak orang yang sebenarnya memiliki pekerjaan tapi 

tidak punya tempat tinggal”. Dengan penghasilan sebesar 230.000 yen atau sekitar 

24 juta rupiah Fumiya tidak dapat menyewa tempat tinggal, Fumiya harus 

mendapatkan minimal 1 juta yen atau 108 juta rupiah per bulan untuk dapat 

menyewa sebuah apartemen di Tokyo (Fukada, tanpa tahun). Hal ini sesuai 

dengan yang dikatakan Iwata bahwa homeless adalah adalah suatu kondisi 

kemiskinan ekstrim yang dicirikan dengan ketidaklaziman tempat tinggal dan 

tidak mempunyai tempat tinggal tetap. 

 Dapat disimpulkan Hiroshi memiliki karakteristik homeless, yaitu tinggal 

di tempat umum. Hiroshi mencari tempat yang dapat ditinggali setelah kehilangan 

rumah. Oleh karena itu, Hiroshi pergi dan menemukan sebuah taman, yang 

bernama taman makifun. Tinggal di taman merupakan salah satu karakteristik 

homeless di Jepang. Hal ini sesuai dengan data dari pemerintah Jepang bahwa 

sekitar 40,8% homeless di Jepang tinggal di taman. 

 3.2.2  Pakaian yang Layak 

 Salah satu hal yang membuat homeless di Jepang berbeda dengan 

homeless di negara lain adalah pakaian. Pakaian homeless di Jepang sangat layak 
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dan sama seperti orang lain pada umumnya. Hal ini dikarenakan homeless di 

Jepang mendapatkan penghasilan dan bantuan dari pemerintah Jepang.  

Data 3 (Menit ke 00:38:11-00:41:51) 

 
Gambar 3.3 Shinichi Masih Tidak Percaya bahwa Hiroshi adalah Seorang 

Homeless 

 

真一  ：うんこの 神様、本間に 行く所 ない？さー、本間に  

 うちも ない？かわいそうだな。何で うち ない？ 

  なん で？なんで？ 

田村  ： やかましい、行け! 

       早く、行け! 

 

Shinichi : Unko no kamisama, honmani iku tokoro nai?  

  Saa, honmani uchi mo nai? Kawaisoudana.  

  Nande uchi nai?  

  Nande? Nande? 

Tamura : Yamakashii, ike!  

    Hayaku, ike! 

 

Shinichi  : Dewa kotoran, apakah kamu tidak punya tempat tujuan?  

He, apakah benar-benar tidak punya rumah?  

Kasihan sekali. Kenapa kamu tidak punya rumah?   

Kenapa? Kenapa? 

Tamura : Berisik, pergilah! 

    Cepat Pergi! 

 

 

 Pada gambar 3.3 terdapat unsur mise-en-scene, yaitu kostum dan make up. 

Terlihat bahwa pakaian yang digunakan Hiroshi tidak berbeda jauh dengan yang 
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digunakan Shinichi. Pada gambar 3.3 juga memperlihatkan jenis angel shot yang 

dipakai dalam mengambil scene tersebut adalah wide shot. Wide shot merupakan 

teknik pengambilan gambar yang menunjukkan sebuah objek dan latar yang besar 

di belakangnya, dan menunjukkan latar yang merupakan sebuah taman. 

 Pada percakapan gambar 3.3 menggambarkan sikap Shinichi yang tidak 

menyangka bahwa orang yang tinggal di perosotan taman tersebut adalah seorang 

homeless, dari ekspresinya Shinichi terlihat sangat menyesal karena pernah 

melempari Hiroshi batu. Pakaian Hiroshi sangat tidak jauh berbeda dengan 

masyarakat pada umumnya sehingga hal inilah yang membuat Shinichi tidak tahu 

kalau Hiroshi merupakan seorang homeless.  

 Karya sastra bergerak sebagai gambaran dari fenomena sosial yang ada di 

dalam mayarakat. Pada data 3, pakaian yang dikenakan Hiroshi sesuai dengan 

keadaan homeless yang ada di Jepang. Maruyama (2004:3) mengatakan bahwa 

pakaian para homeless di Jepang hampir tidak memiliki perbedaan dengan 

masyarakat pada umumnya, karena memang memiliki pakaian yang akan 

dikenakan pada musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Para 

homeless dapat berbaur dengan masyarakat, begitu pula dengan masyarakat 

Jepang yang memberikan ruang kepada para homeless. Hal ini didukung oleh 

pemerintah Jepang yang memberikan pakain kepada para homeless, tidak hanya 

pakaian, pemerintah Jepang juga menyediakan makanan dan jaminan kesehatan.  

Dapat disimpulkan bahwa pakaian yang dikenakan Hiroshi sama seperti 

remaja di Jepang pada umunya. Orang lain tidak mengetahui bahwa Hiroshi 

adalah seorang homeless dan tidak mempunyai tempat tujuan. Ketika menjadi 



41 
 

 
 

homeless Hiroshi sangat pendiam dan tidak menunjukkan kepada orang lain 

bahwa hiroshi tidak mempunyai rumah.  

3.2.3 Rentang Usia Homeless di Jepang 

 Usia homeless di Jepang sangat beragam, tetapi mayoritas usia para 

homeless di Jepang adalah 60-64 tahun. Akan tetapi, homeless dengan umur yang 

masih muda setiap tahun terus meningkat. Biasanya homeless tersebut merupakan 

mantan freeter. 

Data 4 (menit ke 01:16:58-01:17:02) 

 
Gambar 3.4 Hiroshi Sedang Memperkenalkan Diri 

 

ひろし ：今年 僕は 十九歳に なります。 

   人は 笑うことを 仕事を 選びます。 

 

Hiroshii ：Kotoshi boku wa juukyuu sai ni narimasu.  

   Hito wa waraukoto wo shigoto wo erabimasu. 

 

Hiroshi   : Tahun ini aku berumur 19 tahun.  

    Saya memilih pekerjaan yang membuat orang tertawa. 

 

Pada gambar 3.4 terdapat unsur mise-en-scene, yaitu kostum. Terlihat 

Hiroshi memakai pakaian formal dan memperkenalkan dirinya. Unsur mise-en-

scene yang lainnya adalah setting atau latar tempat yaitu di atas panggung karena 

adanya mikrofon yang berada di depan Hiroshi. 
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Dari dialog pada gambar 3.4 yang dikatakan oleh Hiroshi menggambarkan 

bahwa Hiroshi akan menginjak umur 19 tahun. Hiroshi ingin menjadi seorang 

komedian dan membuat orang lain tertawa. Menurut Hiroshi hidup yang dijalani 

setiap orang berbeda-beda. Untuk meringankan beban hidup yang sulit setiap 

orang harus bisa tertawa. Seperti yang telah dialami oleh Hiroshi, menjadi seorang 

homeless merupakan proses yang harus dijalani untuk bisa hidup dengan mandiri 

dan menghargai sebuah kehidupan.    

Pada data 4 menunjukkan bahwa pada saat Hiroshi menjadi homeless 

umurnya masih belasan tahun dan Hiroshi harus berusaha untuk menjalani 

hidupnya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Yoshida (2012) 

meskipun hanya sedikit, homeless dengan usia sekitar 20 tahun biasanya tinggal di 

tempat yang buka selama 24 jam, seperti: hotel kapsul, net café dan Sauna. Pada 

Agustus 2007 ada 5.400 orang homeless yang tersembunyi, 26,5% berumur 20 

tahunan dan 23,1% berumur 50 tahunan. Diperkirakan masih ada banyak lagi 

homeless yang tersembunyi ini dengan umur yang lebih muda. Hal ini sesuai 

dengan keadaan homeless di Jepang karena film ini mencerminkan keadaan 

masyarakat yang sesungguhnya. Sesuai dengan yang dikatakan (Damono, 2002:3) 

bahwa pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi 

kemasyarakatan disebut sosiologi sastra.  

 Hiroshi Tamura menjadi homeless pada saat umurnya belum menacapai 19 

tahun. Meskipun begitu Hiroshi tidak pernah menyerah dan tetap berjuang untuk 

meneruskan hidup. Di Jepang ada banyak homeless yang berumur muda, pada 
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Agustus ada 26,5% dari 5.400 orang homeless yang berumur 20 tahunan. 

Homeless yang berusia muda kebanyakan adalah mantan freeter. 

3.2.4 Tidak Mengemis 

 

 Bagi orang Jepang, uang dapat diperoleh dengan bekerja. Hal inilah yang 

menjadikan homeless di Jepang tidak menjadi peminta-minta. Meskipun homeless 

hidup tanpa rumah, para homeless di Jepang tetap harus bekerja untuk 

mendapatkan uang. Pemerintah Jepang juga menjamin para homeless untuk 

mendapatkan pekerjaan. 

Data 5 (menit ke 00:29:52-00:30:17) 

 
Gambar 3.5 Hiroshi Memungut Koin yang Jatuh di Bawah Mesin Penjual 

Otomatis. 

 

ひろし  : その日は最高の日に なった。 

       色んなものを ゲットした。 

 

Hiroshi : Sono hi wa saikou no hi ni natta. 

      Ironna mono wo gettoshita. 

 

Hiroshi : Hari itu menjadi hari paling baik. 

    Saya mendapat banyak barang. 

 

 

 Pada gambar 3.5, terdapat unsur mise-en-scene, yaitu acting. Wajah 

Hiroshi terlihat kaget dan senang karena telah menemukan uang koin yang jatuh 

di bawah mesin penjual otomatis. Selain acting, pada gambar 3.5 juga terdapat 
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unsur setting. Terlihat Hiroshi sedang berdiri di depan penjual otomatis dan 

sedang memegang koin yang baru saja diperolehnya. 

 Adegan pada gambar 3.5 menceritakan bahwa setelah memperoleh 

makanan yang diberikan oleh anak-anak sekitar taman Hiroshi memperoleh uang 

koin. Hari itu menjadi hari yang paling baik karena setelah menahan lapar 

seharian, Hiroshi akhirnya dapat membeli makanan dari uang yang diperolehnya. 

Tidak hanya makanan yang diperoleh Hiroshi, tetapi juga memperoleh kebaikan 

anak-anak yang tinggal di sekitar taman. 

 Dari data 5 menunjukkan bahwa meskipun Hiroshi tidak meminta-minta 

kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan keadaan masyarakat Jepang karena 

sosiologi sastra adalah suatu telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia 

dalam masyarakat dan tentang sosial dan proses sosial (Atar Semi, 1989:52). 

Masyarakat Jepang pada umumnya tidak meinta-minta karena berkaitan dengan 

haji no bunka (budaya malu). Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk 

memperoleh uang dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain. Hal 

tersebut sama dengan apa yang diungkapkan Stacey (2014), yaitu homeless di 

Jepang tidak meminta-minta uang. Hal ini berkaitan dengan budaya orang Jepang 

yang menganggap uang harus didapat dengan cara bekerja. Meskipun sangat 

miskin para homeless harus tetap bekerja supaya mendapatkan uang. Pekerjaan 

yang paling banyak dilakukan adalah mengumpulkan kardus dan kaleng 

aluminium bekas. Selain itu, keranjang sampah dan mesin penjual minuman 

otomatis adalah tempat yang sering dikunjungi, karena uang kembalian sering 
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tertinggal atau lupa diambil pembeli atau ada uang logam yang jatuh di sekitar 

mesin.  

 Ketika menjadi homeless Hiroshi mengalami kekurangan dan kelaparan, 

tetapi hal itu tidak menjadikan Hiroshi menjadi peminta-minta. Hiroshi pergi ke 

mesin penjual otomatis karena biasanya ada uang kembalian yang lupa di ambil 

oleh pemiliknya atau ada uang yang jatuh di sekitar mesin penjual otomatis. 

Terlihat bagaimana Hiroshi ingin menjadi mandiri dan tidak ingin menjadi beban 

bagi orang lain. 

3.2.5 Keberadaan Homeless Dianggap Mengganggu 

 

Tidak jarang homeless di Jepang mengalami pengusiran karena dianggap 

sebagai sesuatu yang mengancam ketertipan umum. Meskipun begitu, tempat 

umum juga merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh homeless, dan tidak 

ada seorang pun yang dapat merampasnya. Hal tersebut juga dialami tokoh 

Hiroshi dalam film Homuresu Chuugakusei. 

Data 6 (menit 00:18:38-00:19:14) 

 
Gambar 3.6 Anak-anak disekitar Taman Mencoba Mengusir Hiroshi.  
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真一  ：へー、うんこのおばけ、俺のうんこ 返せや！ 

ひろし ：お前のうんこじゃないや、俺のうんこじゃ。 

真一  ：何言うってね. 

   早く出て行って！ 

ひろし ：出て行ってだっても、行くところないんじゃ。 

真一  ：出て行かなったら、しばくぞ。 

ひろし ：やれたら、やってみて。 

 

Shinichi  :  Hee, unko no obake, ore no unko kaeseya! 

Hiroshi  :  Omae no unkojyanaiya, oreno unkojya. 

Shinichi  :  Nani iuttene. 

      Hayaku deteitte! 

Hiroshi  :  deteittedattemo, ikutokoronainjya. 

Shinichi  :  deteikanattara, shibakuzo. 

Hiroshi  :  yaretara, yattemite. 

 

Shinichi  :  He, setan kotoran, kembalikan kotoranku! 

Hiroshi  :  Bukan kotoran milikimu, kotoran milikku. 

Shinichi  :  Apa yang kamu katakan. 

      Cepat pergi! 

Hiroshi :   Meskipun pergi, aku tidak punya tempat tujuan. 

Shinichi :   Kalau tidak pergi, kami akan menyerangmu. 

Hiroshi :   Lakukan saja kalau bisa. 

 

 Pada gambar 3.6 Terdapat unsur mise-en-scene, yaitu setting. Hiroshi 

sedang tidur di atas perosotan dan dibangunkan oleh anak-anak yang tinggal 

disekitar taman. Anak-anak yang tidanggal disekitar mencoba mencoba mengusir 

Hiroshi, tetapi gagal. Unsur yang selanjutnya, yaitu long shot. Pengambilan 

gambar yang menunjukkan anak-anak yang mengusir Hiroshi hanya 4 orang dan 

tidak cukup untuk mengusir Hiroshi pergi.  

 Dialog pada gambar 3.6 Menunjukkan bahwa Hiroshi sudah 

diperingkatkan untuk pergi. Anak-anak di sekitar taman akan menyerang Hiroshi 

jika hiroshi tetap tinggal di taman yang bernama taman makifun tersebut. 

Akhirnya Shinichi mengajak pasukan dengan jumlah yang lebih banyak untuk 

mengusir Hiroshi.  
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Data 7 (Menit ke 00:27:30-00:28:05) 

 

 
Gambar 3.7 Hiroshi Dilempari Batu oleh Anak-anak yang Tinggal di Sekitar 

Taman. 

 

子供たち ：へー、うんこのおばけ。俺のうんこ返せや！ 

   返せや！ 

   返して！ 

ひろしい ：へー、止めれ！ 

   実を投げて、だめよ。 

子供たち ：行け！ 

   行け！返せ！ 

ひろしい ：うんこのおばけじゃない、うんこの神様だ。 

 

Kodomotachi ：Hee, unko no obake, ore no unko kaeseya! 

      Kaeseya! 

      Kaeshite! 

Hiroshi ：Hee, tomare! 

      Sane wo nagete, dameyo. 

Kodomotachi ：Ike! 

      Ike! 

Hiroshi ：unko no obake jyanai, unko no kamisamada. 

  

Anak-anak ：He, Setan kotoran, kembalikan kotoran kami! 

   Kembalikan! 

   Kembalikan! 

Hiroshi ：He, Hentikan! 

Anak-anak ：Pergi!  

   Pergi! Kembalikan! 

Hiroshi ：Aku bukan setan kotoran, aku adalah dewa kotoran. 

 

 Pada gambar 3.7 terdapat unsur mise-en-scene, yaitu acting. Anak-anak 

yang tinggal di sekitar taman melempari batu ke Hiroshi karena Hirosi tetap 

tinggal di perosotan berbentuk kotoran. Hal tersebut membuat anak-anak yang 
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tinggal di sekitar taman tidak dapat menggunakan perosotan tersebut. Selain 

acting, juga terdapat unsur setting, yang menunjukkan bahwa Hiroshi sedang 

bersembunyi di belakang perosotan yang merupakan tempat tinggal Hiroshi. 

 Pada dialog gambar 3.7 menggambarkan bahwa anak-anak yang tinggal di 

sekitar taman makifun tidak suka dengan keberadaan Hiroshi karena Hiroshi 

merebut tempat bermain anak-anak tersebut yaitu perosotan. Hiroshi terlihat 

sebagai sesuatu yang menggangu dan merusak ketertipan umum. Oleh karena itu, 

anak-anak tersebut sepakat untuk mengusir Hiroshi dengan melempari batu ke 

Hiroshi. 

 Data 6 dan data 7 merupakan cerminan dari kejadian yang di alami 

homeless di Jepang karena sosiologi sastra ingin mengaitkan penciptaan karya 

sastra, keberadaan karya sastra, serta peranan karya sastra dengan realitas sosial. 

Seorang homeless di Jepang (Nasubi, 2015) mengatakan yaitu”but life is made 

doubly difficult by the constant threat of expulsion by municipal authorities, 

friction with local residents and sometimes fatal attacks by young hooligans” 

yang artinya ‘tetapi hidup menjadi lebih sulit karena terus-menerus mendapat 

pengusiran oleh pihak yang berwenang, perselisihan dengan warga setempat dan 

kadang-kadang penyerangan yang berujung kematian oleh para berandalan’. 

Pengusiran yang dialami oleh Hiroshi saat menjadi homeless, menjadikan 

hidup Hiroshi menjadi sulit karena mendapat perlakuan buruk dari anak-anak 

yang tinggak di sekitar taman. Meskipun begitu Hiroshi tidak menganggap 

sebagai suatu masalah yang besar. Hiroshi mengatakan bahwa Hiroshi tidak 
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mempunyai tempat tujuan untuk tinggal. Hal ini juga dialami oleh homeless yang 

ada di Jepang. 

 Melalui penjabaran dan analisis dengan menunjukkan fakta-fakta homeless 

di Jepang dan beberapa potongan adegan film pada bab III, maka dapat 

disimpulkan bahwa tokoh Hiroshi Tamura merupakan seorang homeless. Terbukti 

dari adegan-adegan yang menunjukkan karakteristik homeless di Jepang pada 

tokoh Hiroshi, seperti tinggal di taman, mendapat pengusiran dari anak-anak yang 

tinggal di sekitar taman karena dianggap mengganggu, usia yang masih muda, 

pakaian yang layak dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Hiroshi tetap 

menjadi pemuda yang mandiri dan berusaha tidak merepotkan orang lain serta 

faktor ekonomi yang membuat Hiroshi harus kehilangan rumah. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan tema “karakteristik homeless di 

Jepang melalui tokoh Hiroshi Tamura dalam film Homeresu Chuugakusei karya 

sutradara Tomoyuki Furumaya”. Tujuannya yakni untuk mendeskripsikan 

karakteristik homeless di Jepang melalui tokoh Hiroshi Tamura dalam film 

Homeresu Chuugakusei karya sutradara Tomoyuki Furumaya. 

  Dalam film Homuresu Chuugakusei terdapat karakteristik homeless yang 

ada pada tokoh Hiroshi Tamura, yaitu:  

a) Tinggal di tempat umum, yaitu Hiroshi harus tinggal di taman. 

b) Usia yang masih muda, yaitu Hiroshi berumur kurang dari 19 tahun. 

c) Hiroshi mengenakan pakaian yang masih layak. 

d) Hiroshi tidak mengemis. 

e) Hiroshi mengalami pengusiran dari anak-anak yang tinggal di sekitar 

taman. 

Setelah menganalisis setiap cuplikan adegan yang terdapat dalam film 

Homuresu Chuugakusei karya sutradara Tomoyuki Furumaya, maka dapat 

disimpulkan terdapat banyak sekali karakteristik homeless di Jepang yang ada 

dalam tokoh Hiroshi Tamura dan Hiroshi harus berjuang bertahan hidup dengan 

mencari uang melalui cara yang baik dan tidak merugikan orang lain.    
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4.2 Saran 

 Penulis menyarankan kepada penulis selanjutnya untuk meneliti film 

Homuresu Chuugakusei karya sutradara Tomoyuki Furumaya, tetapi dengan teori 

dan masalah yang berbeda. Misalnya, meneliti masalah ekranisasi novel 

Homuresu Chuugakusei karya Hiroshi Tamura dengan film Homuresu 

Chuugakusei karya sutradara Tomoyuki Furumaya menggunakan pendekatan 

ekranisasi. 
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