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ABSTRAK 
 

ASPEK PENDIDIKAN NILAI SOLIDARITAS SOSIAL  
(Analisis Isi Film “Langit Biru” Sebagai Media  

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan) 

 
Luky Indiastuti, A220100020, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas  

Muhammmadiyah Surakarta,  2014, xvii + 76 halaman (termasuk lampiran). 
  
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aspek pendidikan nilai 
solidaritas sosial dalam film Langit Biru. Latar belakang penelitian yaitu 
pendidikan nilai solidaritas sosial dapat diperoleh melalui media misalnya seperti 
film, karena dalam film mengandung berbagai pesan moral yang dapat diambil 
nilai positifnya dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Solidaritas sosial sangat 
dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat berinteraksi dalam kehidupan 
bermasyarakan. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan 
adalah analisis isi. Melalui alur cerita dalam film Langit Biru yang terdapat nilai 
solidaritas sosial akan dijabarkan menggunakan analisis isi deskriptif cerita film 
Langit Biru. 

Hasil penelitian ini adalah aspek pendidikan nilai solidaritas sosial dalam 
film langit Biru dan analisis isi. Fenomena di atas menegaskan bahwa film 
merupakan media efektif untuk pengembangan media pembelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan. 

 
Kata kunci: Pendidikan Nilai, Solidaritas sosial, dan Analisis Isi, dan Media 

Pembelajaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa yang lebih berkualitas. Hal ini bertujuan untuk 

membentuk kepribadian peserta didik menjadi lebih baik serta bermartabat. 

Pendidikan sangat berperan penting terhadap kemajuan bangsa. Kualitas 

pendidikan yang baik akan menghasilkan peserta didik yang dapat diandalkan 

untuk memajukan kesejahteraan bangsa.  

Esensi pendidikan nilai (budi pekerti ataupun moral) bertujuan untuk 

membentuk pribadi anak agar menjadi manusia yang cerdas secara spiritual , 

secara emosional, sosial dan secara intelektual, baik menjadi warga negara dan 

warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Pendidikan nilai di 

Indonesia tentu saja tidak lepas dari nilai-nilai luhur yang bersumber pada budaya 

Indonesia sebagaimana terangkum dalam pancasila dan UUD 1945. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menuntut siswa menunjukan 

sikap kreatif, aktif dan partisipasi dalam kerjasama, bertanggung jawab, tetapi 

faktanya menunjukan bahwa tujuan pembelajaran belum tercapai sebagaimana 

yang diharapkan. Realitas di lingkungan sekolah Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan cenderung membosankan dan menjenuhkan hal ini dikarenakan 

guru masih menggunakan media atau strategi yang tradisional misalnya saja 

meresum, ceramah, tanya jawab. Strategi tradisional tersebut membuat siswa 

cenderung bosan, untuk itu guru dituntut mampu mengembangkan strategi atau 

media.  

Film sebagai salah satu pengantar pembelajaran yang lebih menarik. Salah 

satu media pengantar pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

menggunakan film Langit Biru. Film ini memiliki nilai- nilai positif mengenai 

solidaritas sosial. Melalui adegan-adegan yang ditayangkan siswa dapat 

memahami aspek-aspek dari solitaritas sosial. Salah satu contoh media yang 

digunakan dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan media film. Media 

merupakan berbagai jenis komponen yang digunakan sebagai perantara sehingga 

dapat merangsang siswa untuk belajar. Film sebagai media audio visual hal 

tersebut dikarenakan media ini dapat menampilakan suara dan gambar. Salah satu 



materi pembelajaran yang bisa diterapkan melalui media film Langit Biru nilai 

solidaritas sosial ini misalnya, dalam Kompetensi Dasar 2.3: Menghargai sikap 

toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan jenis kelamin. 

perilaku siswa yang mencerminkan perilaku menjunjung persatuan dan kesatuan 

adalah sebagai bentuk solidaritas masyarakat untuk menjunjung tinggi keutuhan 

masyarakat. Perilaku siswa yang menunjukkan perilaku menjunjung persatuan 

dan kesatuan, contohnya adalah kehidupan sosial yang tertib dan tentram hanya 

dapat diwujudkan melalui pembinaan persatuan dan kesatuan. Film langit biru ini 

memiliki aspek solidaritas sosial Biru, Amanda, dan Tomtim tiga sahabat dari 

kecil yang sama-sama duduk di kelas 1 SMP dan tinggal berdekatan dalam satu 

kompleks perumahan. 

Berdasarkan uraian di atas, film Langit Biru dirasa pantas untuk dikaji 

berkaitan dengan aspek pendidikan nilai solidaritas sosial yang terdapat di 

dalamnya. Hal tersebut yang akhirnya melatarbelakangi peneliti untuk 

mengadakan suatu kajian ilmiah dengan tema “Aspek Pendidikan Nilai Solidaritas 

Sosial dalam Film Langit Biru”. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertempat dirumah peneliti sendiri karena materi 

yang diteliti adalah film, tahapan penelitian dilakukan kurang lebih tiga bulan, 

mulai Desember 2013 sampai dengan Februari 2014. 

2. Jenis dan Strategi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan metode analisis isi. 

Menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini yang diutamakan 

adalah kualitas analisis. Menurut Sugiyono (2010:15), metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian berlandaskan pada fisafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti, pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat penulis simpulkan 

bahwa analisis isi ini menggunakan dalam strategi ini dengan menarik kesimpulan 

atas pesan dari suatu fenomena. Penggunaan ini analisis isi untuk mengetahui 



tanda, pergerakan, kalimat ataupun pesan mengenai nilai solidaritas sosial yang 

terdapat dalam film Langit Biru. 

3. Subjek dan Obyek Penelitian  

Menurut Maryadi dkk. (2010:16), subjek penelitian mencakup semua pihak 

yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelian ini, sedangakn 

objek penelitian merupakan variabel yang diteliti, baik berupa peristiwa, tingkah 

laku, aktivitas, atau gejala-gejala sosial lainnya. Subjek dalam penelitian ini 

adalah film langit biru. Sedangkan objeknya adalah aspek pendidikan nilai 

solidaritas sosial 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 dalam film langit biru ada aspek pendidikan nilai 

solidaritas sosial dalam prespektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  

pada film langit biru. Peneliti juga menggunakan buku-buku yang mengkaji 

tentang solidaritas sosial dan analisis isi sebagai bahan acuan dari teori solidaritas 

sosial dan teori analisis isi. 

5. Teknik dan Instrumen  pengumpulan  Data 

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

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

adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 

dengan cara menyimak dan mendengarkan adegan dan dialog dalam film langit 

biru. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

seseorang. 

6. Keabsahan Data 

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data 

(keabsahan data). Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan teknik uji 

keabsahan data dengan cara triangulasi. Menurut Sugiyono (2010:373), triangulasi 

merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. 

Penelitian ini menggunakan trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data 



yang berasal dari penyimakan secara berulang-ulang pada film tersebut dan 

dokumentasi. 

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

deskriptif pada cerita film langit biru. Menurut Eriyanto (2013:47), analisis isi 

deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara 

detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu. Menggambarkan aspek atau nilai dari 

suatu pesan. Data penelitian diambil dari film langit biru yang menunjukan 

solidaritas sosial yang terkandung dalam film langit biru seperti dialog antar 

pemain setting pergerakan pemain. 

8. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian dengan langkah-langkah 

sebagaimana dirumuskan oleh Moleong (2004:92-103), rancangan atau desain 

dalam pelaksnaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tahap pra lapangan, merupakan tahap yang dilakukan mulai dari menyusun 

rancangan penelitian, mengurus perizinan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian, sampai persoalan etika penelitian. 

b. Tahap penelitian lapangan. Pada tahap ini peneliti diharapkan mampu 

memahami latar penelitian dan persiapan diri baik secara fisik maupun secara 

mental. Peneliti berusaha untuk menggali dan mengumpulkan data-data untuk 

dibuat analisis data, yang selanjutnya data dikumpulkan dan disusun. 

c. Tahap analisis data. Setelah data yang terkumpul cukup selanjutnya dianalisis 

untuk mengetahui permasalahan yang diteliti. 

d. Analisis dokumentasi. Dalam teknik pengumpulan data melalui 

dokumentasi ini kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis karakter kerja 

keras  yang terdapat dalam film Langit Biru. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian  

Lokasi untuk melakukan penelitian ini adalah bertempat dirumahp peneliti, 

karena penelitian yang dilakukan menggunakan objek film “Langit Biru”. Peneliti 



hanya melakukan penyimakan terhadap setiap dialog antar pemain, setting, 

pergerakan pemain, dan pemutaran film “Langit Biru” secara berulang–berulang, 

untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Lokasi yang ada 

pada film “Langit Biru” yaitu berada di kompleks perumahan tempat tinggal, di 

sekolah, di sanggar tari. 

Film adalah salah satu hiburan yang menarik untuk dijadikan contoh dalam 

kehidupan sehari-hari, namun sekarang ini banyak film yang tidak pantas 

dijadikan media dalam pendidikan.  Film “Langit Biru” merupakan salah satu film 

yang menggambarkan sebuah solidaritas sosial dalam kehidupan di keluarga, 

sekolah, dan dimasyarakat, Setelah melakukan pengamatan dengan menonton film 

“Langit Biru” secara berulang-ulang, peneliti menemukan beberapa adegan dan 

dialog yang berupa pendidikan nilai dalam film tersebut. Indikator solidaritas 

sosial dalam penelitian ini adalah Mengutamakan kebersamaan, Adanya 

kerjasama, Saling membutuhkan satu sama lain 

1) Narasi Deskripsi Umum isi Film “Langit Biru” 

a. Deskripsi tentang tokoh “Langit Biru”. Tokoh-tokoh yang terdapat di dalam 

film “Langit Biru” memiliki nilai yang berbeda-beda, sehingga perlu dijelaskan 

untuk memahami isi dalam film ini. Memahami film ini maka perlu 

mendeskripsikan mengenai para tokoh. Biru (Ratnakanya Anissa Pinandita), 

Amanda ( Baby Natalie), Tomtim (Jeje Soekarno), Biru adalah anak yang berani, 

mandiri, tidak takut dengan yang namanya lelaki. Amanda  adalah anak yang 

cantik, manis, lembut dan juga aktif. Tomtim yang memiliki badan paling besar 

diantara Biru dan Amanda, namun Tomtim memiliki keterbatasan dalam 

mempelajari sesuatu karena keterbatasan itulah Tomtim selalu menjadi korban 

kenakalan disekolahnya oleh Bruno bersama temannya Jason, Samuel, Erlangga. 

Bruno adalah anak yang nakal disekolah. 

b. Film “Langit Biru” secara garis besar menceritakan tentang sebuah nilai 

solidaritas sosial sangat berharganya sebuah tali persahabatan dan juga 

keharmonisan antara hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Pergaulan di sekolah 

yang kerap diwarnai kenakalan keusilan anak remaja SMP. Konflik memuncak 

karena kekesalan Biru, Amanda, Tomtim, atas perilaku Bruno dan teman-teman  



yang berlebihan kenakalan tidak hanya Tomtim yang sebagai korban tapi juga 

siswa lain, kenakalan Bruno yang tidak pernah tertangkap basah oleh guru. 

Akhirnya Biru , Amanda dan Tomtim merancang sebuah misi khusus untuk 

mengungkap kenakalan Bruno dan teman-teman.  

2. Deskripsi Aspek Pendidikan Nilai Solidaritas Sosial pada  Film Langit Biru 

a) Adegan yang menunjukan indikator adanya kerjasama. Beberapa adegan 

yang menunjukan adanya kerjasama dalam film “langit Biru”. Indikator 

kerjasama dalam film Langit Biru ini dapat dijadikan media 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kurikulum 

2013. dalam kompetensi dasar di bawah ini.  

  Kompetensi Dasar 4.1  Menyaji hasil telaah tentang sejarah dan semangat      

komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan 

menetapkanPancasila sebagai dasar negara 

b) Adegan yang menunjukan indikator saling membutuhkan satu sama lain. 

Beberapa adegan yang menunjukan indikator ini dalam film Langit Biri 

dapat dijadikan media dalam pembelajaran supaya mempermudah siswa 

dalam memahami materi. Hal ini sesuai dengan kompetensi dasar di 

bawah ini. 

          Kompetensi Dasar 1.1 Menghargai perilaku beriman, dan bertakwa    

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam kehidupan di 

sekolah dan masyarakat. 

c) Indikator yang menunjukan menghargai perbedaan. Indikator ini dapat  

dijadikan media pembelajaran dalam kompetensi dasar di bawah ini.  

 Kompetensi Dasar 2.3: Menghargai sikap toleran terhadap keberagaman 

suku, agama, ras, budaya, dan jenis kelamin 

 

SIMPULAN 

Solidaritas sosial adalah suatu perilaku yang menunjukan kebersamaan yang 

tidak membedakan dengan adanya keterikatan antara individu dengan kelompok 

dalm kehidupan dimasyarakat. Metode yang digunakan adalah analisis isi. 

Melalui adegan-adegan dalam film “Langit Biru” yang terdapat nilai-nilai 



solidaritas sosial akan dipaparkan menggunakan analisis isi secara deskriptif. 

Analisis ini menggambarkan karakteristik isi pesan nilai yang terkandung  melalui 

dialog, pergerakan pemain, setting, dan amanat yang terdapat dalam cerita film 

tersebut. Terdapat tiga  indikator  mengenai solidaritas sosial, antara lain Adanya 

kerjasama, saling membutuhkan satu sama lain, menghargai perbedaan. 
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