
 

 

 

 

 

KONST

F

TRUKSI PE

(Analisis

seb

Un

Pend

PAM

FAKULTA

UNIVERS

ENDIDIKA

s Isi pada Fil

bagai Media 

Pancasila d

NASKA
ntuk memen

Guna m
S

didikan Panc

MEYLA MU
A

S KEGURU

ITAS MUH

AN KEBHIN

lm “Brandal-

Pembelajara

dan Kewarga

AH PUBLIK
nuhi sebagian
mencapai de
Sarjana S-1

 
 

asila dan Ke

 

 

 

 

 

 

ULIAHATI 
A.220100041

 

 

 

 

UAN DAN I

HAMMADIY

2014 

 

NNEKA TU

-Brandal Cil

an Pendidika

anegaraan) 

KASI 
n persyaratan
erajat 

ewarganegar

KURNIASI
1 

ILMU PEND

YAH SURA

UNGGAL IK

liwung”  

an  

n  

raan 

IH 

DIDIKAN 

AKARTA 

KAAN 



TINTVERSITAS MUHAMMADIYAII SURAKARTA

FAI(IL'TAS KEGT]RUAIY DAN ILMU PENDIDIKAI\I
JI. A. Yari Tromol Pos I, Pabelan, I(rtasura Telp. (U271)717417, 719483 Fax 7l5ul48 Surakarta 57102

Nama

NIM

Jurusan

$urat Perse,tuipan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi:

Nama : Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si

NIP/NIK : 4ll

Telah membaca dan mencermati naskah

ringkasan skripsi dari mdrasiswa:

publikasi ilmiah, yang merupakan

Pameyla Muliahati Kurniasih

A.220100041 f
FKIP PPKn

KONSTRUKST PENDIDIKAN KEBHINNEKA TI.INGGAL

Isi Pada Film "Brandal-Brandal Ciliwung" Sebagai Media

Drs. Ahmad Muhibbin. M.Si

NIK.4I I

Judul Skripsi

IKAAN (Analisis

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)

Naskah artikel tersebut layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakart4 24 F ebuari 2AA



ABSTRAK 
  

KONSTRUKSI PENDIDIKAN KEBHINNEKA TUNGGAL IKAAN  
(Analisis Isi pada Film “Brandal-Brandal Ciliwung” sebagai Media  

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) 
 

Pameyla Muliahati Kurniasih, A220100041, Program Studi Pendidikan Pancasila 
dan  Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammmadiyah Surakarta, 2014, xvi + 96 Halaman 
 (Termasuk Lampiran) 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Konstruksi Pendidikan 

Kebhinneka Tunggal Ikaan pada Film Brandal-Brandal Ciliwung. Latar belakang 
penelitian yaitu pendidikan kebhinneka tunggal ikaan dapat diperoleh melalui 
media seperti film, karena dalam film mengandung berbagai pesan moral yang 
dapat diambil nilai positifnya dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Bhinneka 
tunggal ika sangat dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat membina toleransi 
persatuan dan kesatuan bangsa.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan 
adalah analisis isi deskriptif. Melalui adegan-adegan, kata, serta peran dalam film 
Brandal-Brandal Ciliwung yang terdapat pendidikan kebhinneka tunggal ikaan 
akan dijabarkan menggunakan analisis isi deskriptif cerita pada film Brandal-
Brandal Ciliwung. 

Hasil penelitian ini adalah pendidikan kebinneka tunggal ikaan pada film 
Brandal-Brandal Ciliwung sebagai media pembelajaran dan analisis isi. Fenomena 
di atas menegaskan bahwa film efektif untuk pengembangan pembelajaran 
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Film Brandal-Brandal Ciliwung 
memberi pesan mengenai persahabatan lima anak yang memiliki banyak 
perbedaan dari beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama 
dan kepercayaan walapun mereka berbeda, tetapi mereka selalu bersama dan 
menamakan diri sebagai pasukan ciliwung. Realitas kehidupan masyarakat 
sekararang ini sehingga penonton dapat dengan mudah menangkap dan memberi 
pesan yang terdapat dalam film. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 
tiga  indikator yang menunjukan pendidikan kebhinneka tunggal ikaan meliputi 
menghargai perbedaan keragaman budaya, menghormati perbedaan agama, 
mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan. 

 
Kata kunci: Pendidikan Kebhinneka Tunggal Ikaan, Analisis Isi, Film, dan Media   

Pembelajaran. 

         

 

 

 



PENDAHULUAN 

Perkembangan kehidupan politik dan ketatanegaraan Republik Indonesia, 

peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menghasilkan warga 

negara yang baik, digambarkan sebagai pendidikan yang bermutu. Menekankan 

pendidikan Kebhinneka Tunggal Ikaan merupakan suatu kekuatan persatuan dan 

kesatuan bangsa. Gelombang demokrasi menuntut pengakuan perbedaan dalam 

tubuh bangsa Indonesia yang majemuk. Pendidikan Kebhinneka Tunggal Ikaan 

adalah jawaban atas beberapa problematika kemajemukan. Proses pendidikan 

adalah proses pembedayaan dan cita-cita persatuan bangsa merupakan unsur 

budaya nasional.  

Pendidikan Kebhinneka Tunggal Ikaan sebagai wujud kesadaran tentang 

keanekaragaman kultural, ras, agama, bahasa. Pendidikan Kebhinneka Tunggal 

Ikaan diartikan sebagai strategi untuk mengembangkan kesadaran atas 

kebanggaan seseorang terhadap bangsanya. Filosofi pancasila sebagai inspirasi 

pembangunan nilai luhur, budaya, dan karakter bangsa. Pendidikan kebinnekaa 

Tunggal Ikaan sebagai sumber kekayaan potensi budaya bangsa yang plural. 

Tugas sebagai guru adalah mewujudkan eleman-elemen itu agar tidak hanya 

sebagai penghias menara gading pendidikan.  

Guru dituntut untuk inovatif dan kreatif dalam mengembangkan model dan 

strategi pembelajaran. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terkesan 

kurang menarik perhatian siswa jika guru tidak bisa mengembangkan strategi atau 

model pembelajaran. Penelitian menurut Santoso (2009), Metode  berkisar pada 

pemberian ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan, akibatnya dalam 

mempelajari materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan siswa cenderung 

kurang semangat dan dianggap sebagai pelajaran yang membosankan. Metode 

tersebut dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan  harus 

diubah. Hal ini dilakukan agar siswa tidak lagi merasa bosan dalam mengikuti 

pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, salah satu model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan inspirasi siswa yaitu dengan 

menggunakan media film. Film sebagai salah satu pengantar pembelajaran yang 



dapat dilihat dan didengar secara langsung sehingga siswa dapat mengambil 

alurnya.  

Penelitian menurut Adiatma (2013), peranan guru Pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai media 

pembelajaran guru memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan 

power point, gambar, video, animasi, internet dan permasalahan yang sesuai 

dalam pembelajaran, sehingga minat siswa dalam pembelajaran menjadi efektif. 

Buku pedoman akademik terdapat visi dan misi program studi pendidikan 

pancasila dan kewarganegaraan. Berdasarkan buku pedoman akademik 

(2010:117), salah satunya terdapat di dalam misi yang berisi memajukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan sumber daya manusia yang 

mampu memecahkan permasalahan bangsa dan memberikan pelayanan 

pendidikan menuju masyarakat madani. Diperlukannya pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan sebagai salah satu jalan terbaik mengubah mentalitas 

masyarakat Indonesia agar menjadi warga Negara yang memiliki sikap toleransi 

dan kepribadian yang baik. Pembelajaran pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan upaya penting dalam membentuk sikap dan karakter anak 

bangsa. Cara mengembangkan dan mewujudkan tujuan dari misi tersebut dengan 

menggunakan materi tentang Pendidikan kebhinneka tunggal ikaan dengan 

analisis isi film. Materi yang sesuai dengan media film berdasarkan Kompetensi 

Dasar yaitu:  

Kompetensi Dasar 3.6:  Memahami keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan 

jenis kelamin. 

Kompetensi Dasar 2.3:  Menghargai sikap toleran terhadap keberagaman suku, 

agama, ras, budaya, dan jenis kelamin. 

Kompetensi Dasar 4.7.1: Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan 

prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam 

keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan jenis 

kelamin. 

 



METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini tidak memerlukan tempat khusus materi adalah film. Tahap 

penelitian dilakukan kurang lebih tiga bulan, mulai Desember 2013 sampai 

dengan Febuari 2014. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan metode analisis isi. 

Menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini yang diutamakan 

adalah kualitas analisis, untuk menggunakan strategi dengan cara menarik 

kesimpulan dari semua adegan, dialog, pesan-pesan yang terdapat pada Film 

Brandal-Brandal Ciliwung.  

3. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah film brandal-brandal ciliwung. Objeknya 

adalah kontruksi pendidikan kebhinneka tunggal ikaan pada film brandal-brandal 

ciliwung sebagai media pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. 

4. Sumber Data 

Menurut Arikunto (1998:114), sumber data dalam penelitian adalah subjek 

dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini menggunakan data berupa kata, 

kalimat, dan adegan yang ada pada film brandal-brandal ciliwung dan Konstruksi 

Pendidikan Kebhinneka Tunggal Ikaan sebagai Media Pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan  pada Film Brandal-Brandal Ciliwung. Peneliti 

juga menggunakan buku-buku yang mengkaji tentang pendidikan Kebhineka 

Tunggal Ikaan dan analisis isi sebagai bahan acuhan dari teori Kebhineka Tunggal 

Ikaan dan teori analisis isi. 

5. Teknis Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010:308), teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Teknik dalam penelitian ini menggunakan cara 

dokumentasi dengan cara menyimak dan mendengarkan adegan, dialog dalam 

film brandal-brandal ciliwung. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi 

dapat berupa tulisan, gambar, dan karya yang dibuat oleh seseorang. 



6. Keabsahan data 

Menurut Maryadi, dkk. (2011:14), uji kredibilitas data sebagai salah satu 

cara menguji keabsahan data oleh beberapa peneliti sering diidentikkan dengan uji 

validasi data. Cara uji tersebut terdapat data hasil penelitian kualitatif, antara lain 

dilakukan dengan trianggulasi. Penelitian untuk mengetahui keabsahan data 

dengan cara trianggulasi. Peneliti menggunakan trianggulasi teknik atau metode 

pengumpulan data yang berasal dari penyimakan secara berulang-ulang pada film 

tersebut dan dokumentasi.  

7. Teknik analisis data 

Menurut Sugiyono (2010:207), analisis data merupakan kegiatan setelah 

data seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi deskriptif pada cerita film 

Brandal-Brandal Ciliwung. Analisis ini bertujuan menggambarkan secara detail 

suatu pesan, atau suatu teks tertentu. Analisis ini semata untuk deskripsi. 

Menggambarkan pendidikan kebhinneka tunggal ikaan dan karakter dari suatu 

pesan. Data penelitian diambil dari film Brandal-Brandal Ciliwung yang 

menunjukkan bhinneka tunggal ika. Data tersebut mencakup segala konstruksi 

pendidikan Kebhenaka Tunggal Ikaan yang terkandung pada film Brandal-

Brandal Ciliwung, seperti dialog antar pemain setiing, pergerakan pemain. 

8. Prosedur penelitian 

Langkah-langkah sebagaimana dirumuskan oleh Moleong (2004:92-103), 

rancangan atau desain dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Tahap pra lapangan, Tahap penelitian lapangan. Tahap analisis data. Analisis 

dokumentasi.  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini tidak memerlukan tempat atau lokasi, karena penelitian 

yang dilakukan menggunakan objek film brandal-brandal ciliwung. Objek 

penelitian ini adalah konstruksi pendidikan kebhinneka tunggal ikaan pada film 

brandal-brandal ciliwung, menggunakan analisis isi deskripstif dalam cerita 



sehingga tidak memerlukan tempat atau lokasi yang khusus. Lokasi yang ada pada 

film Brandal-Brandal Ciliwung yaitu berada di kali Ciliwung daerah Jakarta. 

Dapat diketahui dari sinopsis film dan lokasi keadaan film yang menggambarkan 

lokasi pembuatan film tersebut. Selain itu juga dapat dilihat dari kehidupan sehari-

hari dari daerah tersebut. 

2. Deskripsi Data Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Film Brandal-Brandal Ciliwung merupakan salah satu film yang 

menggambarkan sebuah keanekaragaman budaya yang ada di dalam kehidupan 

bermasyarakat. Cerita dalam film ini menjalankan hidup harus memiliki sifat 

kebhinneka tunggal ikaan atau saling menghargai antar sesama yang hidup dalam 

kesederhanaan dan toleransi yang tinggi. Melakukan pengamatan dengan 

menonton film Brandal-Brandal Ciliwung secara berulang-ulang, peneliti 

menemukan beberapa adegan dan dialog yang berupa pendidikan Kebhinneka 

Tunggal Ikaan pada film Brandal-Brandal Ciliwung. Penentuan adegan dan dialog 

yang mencerminkan Kebhinneka Tunggal Ikaan, diperoleh peneliti berdasarkan 

indikator Kebhinneka Tunggal Ikaan kemudian dikaitkan dengan adegan dan 

dialog yang dibawakan oleh pemeran film Brandal-Brandal Ciliwung, setelah itu 

peneliti memberi makna terhadap dialog maupun tindakan pemeran film Brandal-

Brandal Ciliwung. Indikator Kebhinneka Tunggal Ikaan pada penelitian ini adalah 

menghargai perbedaan keragaman budaya, menghormati perbedaan agama, 

mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan. 

3. Deskripsi Konstruksi Pendidikan Kebhineka Tunggal Ikaan pada Film 

Brandal-Brandal Ciliwung. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disajikan bahwa kebhinneka tunggal ikaan 

terdapat 3 indikator yaitu menghargai perbedaan keragaman budaya, menghormati 

perbedaan agama, dan mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan. 

1) Menghargai perbedaan keragaman budaya. Adegan dalam film Brandal-

Brandal Ciliwung ada beberapa yang menunjukan indikator menghargai 

perbedaan keragaman budaya, dimana adegan saat pertunjukan festival getek 

jaka dan teman-temannya memakai pakaian adat mereka masing-masing. Jaka 

dan teman-temannya memakai pakaian adat masing-masing ditunjukkan bahwa 



persahabatan mereka yang mempunyai keanekaragaman budaya, suku, agama 

namun mereka saling menghargai kebudayaan masing-masing. Adegan ini 

menunjukan indikator menghargai perbedaan keragaman budaya karena Jaka 

dan teman-temannya menunjukkan pakaian adat masing-masing dan bangga 

dengan kebudayaan mereka sendiri-sendiri namun mereka masih tetap 

menghargai perbedaan itu. 

2)  Menghormati perbedaan agama. Adegan dalam film Brandal-Brandal 

Ciliwung yang menunjukan indikator menghormati perbedaan agama ada 

beberapa adegan antara lain Sissy, Timur, Raja yang non muslim memberi 

makanan kepada Jaka, Umar dan Tirto saat mengaji. Hal ini menunjukan 

bahwa dalam film Brandal-Brandal Ciliwung mengandung indikator 

menghormati perbedaan agama.  

3) Mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Peristiwa Adam yang tidak terima 

atas kemenangan pasukan ciliwung dalam perlombaan getek akhirnya dia 

terpeleset jatuh ke sungai, jiwa kemanusiaan Jaka dan Tirto menolong Adam 

yang tenggelam, Jaka dan Tirto tidak memandang Adam yang sering 

mengganggu mereka, sehingga Jaka dan Tirto menolongnya dan membawanya 

ke daratan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam film Brandal-Brandal Ciliwung 

mengandung arti mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan. 

4. Temuan Studi yang dihubungkan dengan Kajian Teori 

Media pembelajaran merupakan penyampaian pesan dari guru yang dapat 

menarik perhatian dari peserta didik untuk fokus dalam proses pembelajaran. Film 

merupakan gambar hidup dan suara memberikan daya tarik kepada yang melihat 

di dapat dari teknologi yang canggih. Penggabungan dari media pembelajaran 

dengan film sangat menarik untuk laksanakan dalam proses pembelajaran. 

Penggabungan tersebut di masukkan dalam materi-materi pendidikan. Tujuan dari 

itu agar proses pembelajaran tidak monoton dan menggunakan kecanggihan 

teknologi dan sumber daya manusia yang ada. Pendidikan Kebhineka Tunggal 

Ikaan adalah usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi 

bawaa, baik jasmani maupun rohani dari peserta didik sesuai dengan nilai-nilai 



yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan, dalam menjalani kehidupan yang 

banyak perbedaan dan keanekaragaman harus saling menghormati, menghargai.  

  
KESIMPULAN 

Konstruksi pendidikan Kebhineka Tunggal Ikaan yang muncul pada film 

Brandal-Brandal Ciliwung  antara lain saling toleransi antar umat beragama, suku, 

budaya, jenis kelamin, serta solidaritas. Film dapat digunakan sebagai sarana alat 

untuk pembelajaran kemanusiaan setiap individu di dunia bahwa perbedaan tidak 

selalu dijadikan suatu permasalahan apalagi sebagai alasan untuk menghancurkan 

satu dengan yang lain. 

Media pembelajaran menggunakan film dapat menarik simpati dari peserta 

didik, lebih memudahkan peserta didik untuk fokus dan tidak membosankan. 

Metode yang digunakan adalah analisis isi. Melalui adegan-adegan dalam film 

“Brandal-Brandal Ciliwung” yang terdapat pendidikan Kebhinneka Tunggal Ikaan 

akan dijabarkan menggunakan analisis isi secara deskriptif. Analisis ini 

menggambarkan karakteristik isi pesan melalui pergerakan pemain, setting, dan 

amanat yang terdapat dalam cerita film tersebut. Terdapat tiga indikator  

mengenai Kebhinneka Tunggal Ikaan pada film Brandal-Brandal Ciliwung yaitu 

menghargai perbedaan keragaman budaya, menghormati perbedaan agama, 

mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan. 
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