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KARAKTER KEPEDULIAN SOSIAL DALAM FILM MIKA 
(Analisis Isi Film sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan) 
 

ABSTRAK 

Mala Laras Utami, A 220100104, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas  

Muhammadiyah Surakarta, 2015, xvi + 106 halaman 
 (termasuk lampiran) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakter kepedulian sosial 
dalam film Mika sebagai media pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan. Latar belakang penelitian yaitu pendidikan karakter peduli 
sosial dapat diperoleh melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan dengan menggunakan media seperti film, karena dalam film 
mengandung berbagai pesan moral yang dapat diambil nilai positifnya dan 
diterapkan dalam kehidupan nyata. Media pembelajaran merupakan sarana 
informasi untuk mempermudah belajar yang disampaikan guru pada siswanya. 
Pesan moral yang dapat diambil dalam film ini mengenai kepedulian sosial. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan startegi penelitian 
studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Melalui 
deskripsi adegan-adegan dalam film Mika yang terdapat karakter peduli sosial. 
Hasil penelitian ini adalah kepedulian sosial dalam film Mika sebagai media 
pembelajaran dan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 
lima indikator yang menunjukan kepedulian sosial meliputi Sikap yang selalu 
ingin memberi bantuan pada yang membutuhkan, Peka terhadap perasaan orang 
lain, Menghargai karya orang lain, Menyayangi manusia dan makhluk lain, Tidak 
suka menyakiti perasaan orang lain.  

 
Kata kunci: Karakter, Kepedulian Sosial, Film, Analisis Isi, dan Media 
Pembelajaran. 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah bentuk dari proses pembelajaran manusia mengenai 

berbagai macam hal didunia. Setiap manusia harus mendapatkan pendidikan yang 

mampu mencakup tiga hal paling dasar, yaitu sikap (afektif), yang terpancar 

melalui kualitas keimanan, budi pekerti dan kepribadian yang unggul. Pendidikan 

dapat dilakukan secara formal maupun non formal melalui poses pembelajaran. 

Sekolah merupakan pendidikan formal yang menjadi wahana pembentuk 

karakter bangsa, sekolah adalah lokasi penting para “Nation Builders” Indonesia 

diharapkan dapat berjuang membawa negara bersaing di kancah global. Seiring 

dengan derasnya tantangan global, tantangan dunia pendidikan menjadi semakin 

besar, hal ini yang mendorong para siswa untuk mendapatkan prestasi baik. 

Namun, dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang 

berkaitan dengan mutu pendidikan diantaranya adalah keterbatasan akses pada 

pendidikan, Jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru itu sendiri dinilai 

masih kurang. Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia, terlebih lagi di daerah 

berujung kepada meningkatnya arus urbanisasi untuk mendapatkan akses ilmu 

yang lebih baik di perkotaan. Pada tingkat lanjutan SMP dan SMA lebih 

ditekankan porsi peningkatan kepribadian atau karakter. Bagi Indonesia sekarang 

ini, pendidikan karakter juga berarti melakukan usaha sungguh-sungguh, sitematik 

dan berkelanjutan untuk membangkitkan dan menguatkan kesadaran serta 

keyakinan semua orang Indonesia bahwa tidak akan ada masa depan yang lebih 

baik tanpa membangun serta menguatkan karakter rakyat Indonesia.  

 

Kesenjangan yang muncul banyaknya para pendidik yang mengajarkan 

pembelajaran secara monoton tanpa memperhatikan kepentingan dan kenyamanan 

siswa. Ceramah sebagai metode tradisional yang membuat anak jenuh dan pasif 

dalam proses pembelajaran. Hal tersebut membuat guru perlu memperbarui 

metode yang baru supaya siswa betah, nyaman dan memperhatikan dalam belajar 

seperti menggunakan media film.  
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Karakter sebagai  standar norma yang diimplementasi dalam berbagai 

bentuk kualitas diri. Karakter yang diajarakan dalam pendidikan seharusnya 

menjadi dasar dari kurikulum sekolah yang bertujuan mengembangkan secara 

berkesinambungan dan sistematis.  

Pendidikan sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. Karakter diarahkan untuk mencipatakan generasi muda yang 

memiliki budi pekerti, kepribadian dan sopan santun yang baik. Pembelajaran di 

sekolah dan di luar sekolah diarahkan untuk mencantumkan unsur karakter. 

Pembelajaran harus menciptakan suasana yang menyenangkan agar siswa tidak 

merasa bosan dalam belajar. Guru dalam hal ini dituntut untuk inovatif, kraetif 

dalam pembelajaran. Rata-rata pembelajaran biasanya menggunakan metode lama 

yang cenderung membosankan dan membuat jenuh sehingga siswa tidak nyaman. 

Film sebagai media yang pembelajaran yang lebih efektif dan, tidak 

membosankan dan banyak menyampaikan karakter-karakter yang diperlukan bagi 

pembentukan sifat pribadi anak. 

Film “Mika” sebagai inspirasi dalam mengembangkan pembelajaran yang 

lebih inovatif. Film sebagai media pembelajaran yang lebih membuat siswa lebih 

senang dan tidak jenuh. Film “Mika” ini menceritakan kisah cinta seorang cowok 

pengidap virus HIV/AIDS, Mika (Vino G. Bastian) dan seorang gadis remaja 

bernama Indi (Velove Vexia). Indi, seorang gadis periang yang dunianya langsung 

berubah total saat ia mengidap penyakit scoliosis ketika SMP, karena kondisi 

kesehatannya, ia diharuskan mengenakan besi penyangga tubuh selama 23 jam 

setiap hari. Sebelum masuk SMA Indi berlibur ke Jakarta, kemudian Indi bertemu 

dengan Mika lewat sebuah pertemuan tak terduga. Perkenalan di antara keduanya, 

seiring perjalanan waktu berhasil memekarkan bunga cinta. Tetapi sayang, 

keduanya menderita penyakit yang cukup serius. Mika mengidap penyakit 

HIV/AIDS. Sementara Indi menderita kelainan tulang belakang hingga harus 

dipapah dengan besi penyangga tubuh (brace). Lama kelamaan seringnya bertemu 

membuat mereka menjadi teman dekat. Mika adalah cowok yang cuek, seru, 

berani, dan selalu memandang hidup dengan santai dan positif, kehadiran Mika 

dalam kehidupan Indi berhasil membuat ia bersemangat kembali menjalani hidup. 



 
 

3 
 

Hari-harinya kembali diselimuti kegembiraan, setelah sebelumnya hidup Indi 

selalu dalam keadaan tertekan akibat penyakit yang diderita. Mika perlahan 

mengubah hidup Indi kembali menjadi gadis yang periang dan berani untuk 

melawan penyakitnya. Tidak hanya itu, kehadiran Mika dalam kehidupan Indi 

perlahan membuat Indi sembuh dari penyakit yang dideritanya itu. Besi 

penyangga tubuh (brace) yang awalnya dikenakan selama 23 jam setiap hari 

rupanya sudah bisa dilepas. Film ini mengandung unsur pendidikan karakter 

peduli sosial, walaupun Mika pengidap HIV/AIDS masih peduli terhadap sesama 

memberikan penyuluhan pada pelajar akan bahaya dari HIV/AIDS dan membantu 

Indi menemukan semangat hidup untuk melawan penyakit yang dideritanya.  

Berdasarkan uraian di atas, Film “Mika” dirasa pantas untuk dikaji berkaitan 

dengan penanaman karakter peduli sosial. Hal tersebut melatarbelakangi peneliti 

untuk mengadakan suatu kajian ilmiah dengan judul, “ Karakter Kepedulian 

Sosial  dalam Film “Mika” ( Analisis Isi untuk Media Pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan). 

B. METODE PENELITIAN 

Waktu pelaksanaan penelitian untuk meneliti film Mika berlangsung 4 

bulan, yaitu pada bulan Agustus 2014 sampai November 2014. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif deskriptif menggunakan metode analisis isi. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif karena 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. 

Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala yang dikaji secara 

menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar alami 

dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen utama 

Menurut Eriyanto (2013:10), “analisis isi adalah metode ilmiah untuk 

mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan 

dokumen (teks)”. Menurut Neuendorf (2002:10) sebagaimana dikutip Eriyanto 
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(2013:16), sebuah peringkasan (summarizing), kuantifikasi dari pesan yang 

didasarkan pada metode ilmiah (di antaranya objektif-intersubjektif, realibel, 

valid, dapat digeneralisasikan, dapat direplikasikan dan pengujian hipotesis) dan 

tidak dibatasi untuk jenis variabel tertentu atau konteks di mana pesan dibentuk 

dan ditampilkan. 

 

Penelitian ini merupakan studi kasus, sebab dalam penelitian hanya 

memusatkan perhatian suatu kasus secara intensif dan mendetail. Menurut 

Surakhmad (1990:143), “studi kasus memuat perhatian pada suatu kasus secara 

intensif dan mendetail. Subjek yang diselidiki terdiri dari satu unit (satu kesatuan 

unit) yang dipandang sebagai kasus”. 

Strategi penelitian merupakan satu cara untuk mengumpulkan data-data 

yang menjadi objek, subjek, variabel serta masalah yang diteliti agar data yang 

diperoleh lebih terarah pada tujuan yang hendak dicapai. Studi kasus dalam 

penelitian ini adalah nilai peduli sosial pada film “Mika” serta analisis isi film. 

Menurut Maryadi, dkk (2010:13), subjek penelitian mencakup semua pihak 

yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelian ini, sedangkan 

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

laku, aktivitas, atau gejala-gejala sosial lainnya. Penelitian ini objeknya adalah 

kepedulian sosial dalam film Mika. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi, yaitu penelitian mencari data-data 

dan referensi tentang film Mika dengan cara melihat dan mengamati secara 

langsung melalui kaset VCD dan DVD, serta melalui sinopsis film Mika. Studi 

pustaka, untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan studi pustaka guna mengkaji beberapa permasalahan dari 

subjek dan objek yang diteliti. Studi pustaka berupa buku-buku, majalah, jurnal, 

situs internet dan sumber lainnya yang berhubungan dengan analisis isi guna 

mengkaji beberapa pokok permasalahan. 
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Menurut Hamidi (2010:96), “analisis data adalah merupakan tahap-tahap 

langkah-langkah kegiatan terhadap data yang sedang atau telah dikumpulkan, 

dengan tujuan untuk menarik kesimpulan”. Penelitian ini menggunakan analisis 

isi yang digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung pada film Mika 

melalui kajian tanda dalam setiap adegan maupun dialog. Analisis data dalam 

penelitian ini adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Peneliti melakukan telaah cermat pada alur cerita, gambar dan dialog film 

Mika, kemudian mencatat semua gambar, adegan, dan dialog yang muncul 

pada film tersebut sesuai permasalahan. 

2. Tahap ini, peneliti memilih gambar, adegan, dan dialog yang berkaitan dengan 

kepedulian sosial dalam film Mika. 

3. Tahap yang terakhir, peneliti melakukan analisis terhadap gambar, adegan, dan 

dialog dalam kepedulian sosial pada film Mika berdasarkan konsep teoritik 

yang dirumuskan dalam indikator. 

 

C. PEMBAHASAN 

Subjek penelitian ini adalah film berjudul Mika, dengan objek atau fokus 

penelitiannya adalah kepedulian sosial yang terdapat pada film tersebut. Peneliti 

menyimak setiap adegan maupun dialog dalam cerita film Mika berulang-ulang 

untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

 Lokasi syuting film Mika sendiri berada di Jakarta. Hal tersebut dapat 

diketahui pada menit 00:03:05-00:03:55 pada saat perjalanan liburan Indi sebelum 

masuk SMA bersama keluarganya kerumah Uwak Ina dan Uwak Ai yang berada 

di Jakarta. Dalam perjalanan itu juga Indi tidak sengaja bertemu dengan Mika 

untuk pertama kalinya. 

Film sebagai media penghibur dapat memberikan nilai positif maupun nilai 

negatif kepada penontonnya. Penayangan adegan yang tidak sesuai dengan nilai-

nilai kemanusiaan akan ditiru oleh penonton khususnya anak-anak jika tidak ada 

pemberitahuan tentang bahaya adegan tersebut dari orang tua. Selain memberikan 

dampak negatif film juga memberikan dampak positif bagi penontonnya. 
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Menanamkan nilai-nilai moral, sosial, maupun sikap kepedulian sosial merupakan 

dampak positif dari penayangan film. 

Film Mika merupakan karya dari sutradara oleh Lasja Fauzia Susatyo, 

diproduseri oleh Adiyanto Sumarjono dan penulis naskah Indra Herlambang, Mira 

Santika adaptasi dari autobiografi Indi yang berdurasi 100 menit. 

 Film tersebut menggambarkan suatu realita bahwa hidup ini penuh 

dengan perjuangan dan kepedulian sosial. Hal ini dapat dipahami dari dialog dan 

adegan yang diperankan para pemain film Mika tersebut. Film ini 

menggambarkan dan menceritakan tentang Mika yaitu seorang pemuda yang 

sedang menderita penyakit yang mematikan yaitu AIDS. Disisi lain hidup Mika 

yang tinggal sebentar Mika selalu ingin membantu serta memberikan kebahagian 

pada orang lain sebelum Mika meninggal dunia. 

Tokoh- tokoh yang terdapat pada film Mika yakni Mika, Indi, Ayah Indi, 

Ibu Indi, Dian, Fred, Cliffton, Rico, Angga, Uwak Ina, Teh Ninin. Perlu 

pendiskripsian mengenai para tokoh film Mika agar lebih memahami isi ceritanya. 

 

Mika adalah tokoh utama dalam film Mika, Mika mendominasi setiap alur 

cerita dan menjadi titik pusat disetiap peristiwa yang dipaparkan dalam film ini. 

Mika memiliki kepedulian sosial yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari setiap 

adegan yang ditunjukkan dalam film tersebut. Mika membantu Indi yang 

menderita scoliosis dalam bentuk dukungan dan semangat hidup agar Indi mampu 

melawan penyakitnya tersebut. Mika juga memberi penyuluhan kepada orang lain 

mengenai bahaya mengkonsumsi narkoba bagi masa depan meraka. 

Indi adalah seorang gadis periang yang dunianya berubah total saat ia 

mengidap penyakit scoliosis dan harus mengenakan besi penyangga (brace) 

selama 23 jam setiap hari. Sebelum masuk SMA dia berlibur ke Jakarta, dan indi 
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bertemu dengan Mika lewat sebuah pertemuan tak terduga. Seiring berjalannya 

waktu  Mika dan Indi lalu menjadi teman dekat yang mempunyai perasaan sayang 

satu sama lain. 

Ayah Indi adalah seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan 

menyayangi keluarga, Ayah Indi mencoba menjadi bijaksana dalam menghadapi 

sikap istri dan anaknya yang saling bertolak belakang. Dia menjadi penangah 

dalam perdebatan anak dan istrinya, serta memberi pengertian kepada istrinya 

mengenai kondisi Mika untuk tidak menilai orang lain dari kondisinya. 

Ibu Indi adalah ibu rumah tangga yang menyayangi anaknya, berusaha 

menjaga dan  melinduginya. Ibu Indi tidak ingin melihat Indi bergaul apalagi 

berhubungan dengan Mika pemuda yang lebih tua, bertato yang mengidap 

penyakit AIDS. Dia berusaha menjauhkan Indi dengan Mika, karena takut kalau 

Mika membawa dampak negatif dalam hidup Indi. 

Dian adalah teman baru Indi di SMA, Dian gadis yang ramah karena mau 

berteman dengan Indi walaupun Dian tahu kondisi Indi yang mengidap penyakit 

scoliosis. Meraka selalu bersama di sekolah dan  juga duduk sebangku di kelas. 

Dian sangat menyukai design Indi yang bagus dan menarik, mereka selalu sharing 

mengenai design baju yang dibuat oleh Indi. 

Fred adalah teman Mika yang sama-sama menggunakan narkoba tetapi 

sudah berhenti karena Fred mengidap penyakit liver kronis dan sudah dirawat di 

rumah sakit. Fred dan Mika saling mendukung serta peduli satu sama lain 
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walaupun mereka sama-sama sedang mengidap penyakit yang berbahaya. Tetapi 

pada akhirnya Fred meninggal dunia dikarenakan penyakitnya tersebut. 

Cliffton adalah teman Mika semasa Mika masih mengkonsumsi  narkoba 

dulu. Tetapi Mika masih berteman dengan Cliffton walaupun Mika sudah berhenti 

mengkonsumsi narkoba. Cliffton mencoba mengusik hidup Mika dan Indi karena 

tidak suka Mika yang berhenti mengkonsumsi narkoba. Cliffton ingin Mika 

kembali menjadi seperti dulu yaitu mengkonsumsi narkoba lagi oleh karena itu 

Cliffton mengganggu Indi orang yang berarti di hidup Mika. Cliffton mengikuti 

dan menakuti Indi agar membuat Mika tersiksa. 

Rico adalah sahabat Mika orang yang suka menolong antar teman, suatu hari 

Rico mengetahui Indi diganggu oleh Cliffton dan segera menolong Indi dari 

gangguan Cliffton. Setelah itu Rico mengancam Cliffton agar tidak menggangu 

Indi lagi serta menjauh dari hidup Indi. 

Angga adalah sahabat Mika yang suka membantu antar temen. Suatu ketika 

Angga mengetahui Indi diganggu oleh Cliffton. Angga pun segera menghampiri 

dan menolong Indi dari gangguan Cliffton dan menelfon Mika memberitahu kalau 

Indi telah diganggu oleh Cliffton tetapi Indi dalam keadaan baik-baik saja. 

Uwak Ina adalah saudara keluarga Indi orang yang cerewet tetapi baik yang 

perhatian dan peduli dengan keadaan Indi. Uwak Ina mencoba memberikan saran 

pengobatan kepada orang tua Indi untuk mencoba pengobatan alternatif dan terus 

mencoba segala pengobatan agar Indi cepat sembuh seperti dulu lagi. 
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Teh Ninin adalah teman Mika yang suka menari dan menderita cacat karena 

kecelakan yang dialaminya. Teh Ninin membantu Mika untuk membujuk dan 

mengajak Indi agar mau mengikuti kelas tari yang diajar oleh Teh Ninin didaerah 

dekat rumahnya tersebut. Akhirnya Indi pun mau mengikuti kelas tari tersebut 

dengan bersemangat karena sudah lama Indi ingin menari lagi. 

Film ini mengisahkan Indi, seorang gadis periang yang dunianya berubah 

total saat mengidap penyakit Scoliosis ketika SMP. Karena kesehatannya, Indi 

diharuskan mengenakan besi penyangga tubuh selama 23 jam setiap hari. 

Sebelum masuk SMA dia berlibur ke Jakarta, dan indi bertemu dengan Mika 

lewat sebuah pertemuan tak terduga. Mereka lalu menjadi teman dekat. Mika 

lelaki yang ceria,cuek, seru, berani dan mantan pemakai narkoba yang telah 

berubah total. Mika menjalani sisa hidupnya dengan membagi kebahagian dengan 

orang lain dan selalu memandang hidup dengan santai dan positif perlahan bisa 

membantu indi untuk kembali menjadi gadis periang dan berani untuk melawan 

penyakitnya. Mika selalu punya cara untuk membuat indi merasa bahagia di 

tengah siksaan penyakit yang diidapnya.  

Indi menutupi hubungannya dengan Mika dari ibunya karena dia tahu 

ibunya tidak suka dengan Mika yang jauh lebih tua dan mempunyai tato. Ketika 

hubungan mereka semakin dekat, Mika mengungkapkan satu rahasia tentang 

dirinya, bahwa ia mengidap penyakit AIDS. 

Masalah mulai datang ketika kondisi Mika yang semakin lemah dan masa 

lalunya mulai terungkap. Orangtua dan teman-temannya Indi mulai mengetahui 
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soal Mika dan masa lalunya. Tetapi mereka tidak tahu hal-hal indah yang telah 

dilakukan Mika untuk Indi. 

Setelah kematian sahabatnya, Mika mundur dan meninggalkan Indi dengan 

penuh pertanyaan. Mika tahu waktunya telah dekat dan tidak mau Indi nanti 

merasa lebih sakit. Kehadiran Mika dalam kehidupan Indi perlahan membuat Indi 

sembuh dari penyakit yang dideritanya itu. Besi penyangga tubuh (brace) yang 

awalnya dikenakan selama 23 jam setiap hari rupanya sudah bisa dilepas. Dibalik 

kesedihan indi setelah ditinggal Mika, dia tahu bahwa Mika justru membuatnya 

semakin hidup dan berusaha untuk mengalahkan kondisi kesehatanya atau 

penyakit yang diidapnya. Film ini mengandung unsur pendidikan karakter peduli 

sosial, walaupun Mika pengidap HIV/AIDS masih peduli terhadap sesama 

memberikan penyuluhan pada pelajar akan bahaya dari HIV/AIDS dan membantu 

Indi menemukan kembali semangat hidup untuk melawan penyakit yang 

dideritanya. 

Film Mika merupakan salah satu film yang didalamnya terkandung nilai 

karakter kepedulian sosial. Pengamatan yang dilakukan dengan menonton film 

Mika secara berulang-ulang dan terus-menerus, peneliti menemukan beberapa 

adegan yang menunjukkan nilai karakter kepedulian sosial. Penentuan adegan 

yang menunjukkan nilai karakter kepedulian sosial dilakukan melalui indikator-

indikator kepedulian sosial, dari indikator-indikator tersebut kemudian dikaitkan 

dengan kata-kata atau adegan dari pemeran film Mika. 

Media pembelajaran merupakan suatu perantara dari guru pada siswanya 

dengan tujuan mempermudah proses belajar atau meningkatkan kualitas belajar. 

Film merupakan salah satu media pembelajaran yang digunakan untuk 

mempermudah dari pembelajaran. Teknologi bukan sekedar benda, alat, bahan, 
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atau perkakas, tetapi tersimpul pula sikap, perbuatan, organisasi dan manajemen 

yang berhubungan dengan penerapan ilmu. Pendidikan karakter dapat 

dikembangkan melalui inovasi media film. Film berfungsi sebagai media 

informasi pembelajaran yang memberikan pesan-pesan yang mendidik melalui 

adegan-adegan yang diperankan oleh tokoh.  

Nilai-nilai karakter yang baik perlu dikembangkan kepada setiap individu 

khususnya generasi muda, karakter menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan. Karakter yang kuat bisa menjadi landasan fundamental untuk depat 

hidup bersama secara damai. Salah satunya menggunakan media film Mika, 

merupakan salah satu film yang didalamnya terdapat karakter peduli sosial. 

Adegan dan dialog yang diceritakan dalam film Mika merupakan penggambaran 

bahwa dalam menjalani kehidupan harus adanya kepedulian sosial terhadap 

sesama makhluk hidup. Kepedulian sosial merupakan karakter yang positif dapat 

dijadikan untuk membentuk kepribadian, sehingga seseorang mempunyai 

kepribadian yang positif. 

Film Mika merupakan salah satu film yang didalamnya terkandung karakter 

kepedulian sosial. Pengamatan yang dilakukan dengan menonton film Mika 

secara berulang-ulang dan terus menerus, peneliti menemukan beberarapa adegan 

yang menunjukan kepedulian sosial. Hasil analisis isi dari film Mika menunjukan 

bahwa film tersebut memuat kepedulian sosial, sehingga film ini dapat dijadikan 

sebagai media pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

 

D. SIMPULAN 

Dalam dunia pendidikan media merupakan suatu perantara infomasi bagi peserta 

didik untuk mempermudah proses pembelajaran. Media film merupakan salah 

satunya, dapat dijadikan sebuah media pembelajaran yang menarik pada proses 

pembelajaran disekolah. Film Mika ini merupakan media yang dapat dijadikan 

contoh untuk mempermudah proses pembelajaran khususnya penanaman karakter 

peduli sosial. Kepedulian sosial  berarti sikap memperhatikan atau menghiraukan 

urusan orang lain, bukan untuk mencampuri urusan orang lain tetapi lebih pada 
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membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan 

kebaikan dan perdamaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis isi. Melalui adegan-adegan dalam film Mika tersebut terdapat nilai – nilai 

peduli sosial yang akan dijabarkan dengan menggunakan analisis isi. Analisis isi 

menggambarkan karakteristik isi pesan melalui pergerakan pemain, setting, dan 

amanat yang terdapat dalam cerita film tersebut. Terdapat 5 indikator yang dapat 

diambil sebagai contoh dalam media pembelajaran mengenai karakter peduli 

sosial antara lain, sikap yang selalu ingin memberi bantuan pada yang 

membutuhkan, peka terhadap perasaan orang lain, menghargai karya orang lain, 

tidak suka menyakiti orang lain, menyayangi manusia dan makhluk lain. 
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