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ABSTRAK 
 

KARAKTER RELIGIUS PADA FILM 99 CAHAYA  
DI LANGIT EROPA 

(Analisis Isi Penokohan Pemeran Utama Sebagai Media Pembelajaran  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) 

 
 Andani Dea Megita. A 220 110 092. Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2015. xvii + 89 halaman 

(termasuk lampiran) 
  

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakter religius pada Film 99 
Cahaya Di Langit Eropa dan untuk mendeskripsikan penggunaan media Film 99 
Cahaya Di Langit Eropa sebagai media pembelajaran PPKn dalam membentuk 
karakter religius. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini 
adalah film 99 Cahaya di Langit Eropa. Objek penelitian adalah karakter religius. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan  metode dokumentasi 
dan studi kepustakaan. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data dan 
triangulasi teknik atau metode pengumpulan data. Analisis data menerapkan model 
interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Karakter religius pada Film 
99 Cahaya di Langit Eropa, yaitu a) Mengenal tuhan dan agama yang dianutnya, b) 
Mensyukuri pemberian dari Tuhan YME, c) Mengagumi kebesaran Tuhan YME, dan 
d) Bergaul dengan sesama manusia yang berbeda keyakinan dengan baik, 2) 
Karakter religius pada Film 99 Cahaya di Langit Eropa sebagai Media Pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu film dapat digunakan sebagai 
media untuk menyampaikan sebuah pesan yang disampaikan kepada penonton. Film 
99 Cahaya di Langit Eropa merupakan salah satu film yang didalamnya terkandung 
karakter religius, sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran mata 
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya untuk mengajarkan 
karakter religius. Karakter religius termuat dalam Kompetensi Dasar Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII SMP yaitu: 1.1. Menunjukkan sikap 
positif  terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata 

pelajaran yang ada di setiap jenjang pendidikan. Pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berisikan materi yang ber-

hubungan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan ini sering dikaitkan dengan penanaman moral, ahklah, karakter 

peserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan tujuan dari mata pelajaran pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan yakni membentuk setiap insan menjadi warga 

negara yang baik, taat akan hukum dan mentaati peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang sering kita 

lihat bersama saat ini, hanyalah menjelaskan materi. Banyak dari guru Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan yang hanya bermodalkan ceramah dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Padahal tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan bukan hanya memberikan materi kepada peserta didik, tetapi 

juga dapat menanamkan moral, akhlak, karakter dalam diri siswa. Mengingat saat ini 

banyak dijumpai siswa-siswa yang mulai luntur karakter-karakter positifnya. 

Karakter religius merupakan salah satu karakter yang perlu dikembangkan 

karena setiap manusia memiliki agama dan keyakinan masing-masing. Menurut 

Listyarti (2012:5), religius adalah proses mengikat kembali atau bisa dikatakan 

dengan tradisi, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan 

kepada Tuhan Yang Maha Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan 

pergaulan manusia dan manusia serta lingkunganya. Agama merupakan suatu 

keyakinan yang dianut setiap manusia memiliki cara beribadah sendiri-sendiri. Setiap 

manusia yang memiliki kerohanian yang baik, akan sukses di dunia dan akhirat. 

Karakter religius perlu dikembangkan karena untuk membentuk insan yang unggul. 

Banyak murid yang bertindak  tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang berlaku di 

masyarakat. Karakter religius perlu dikembangkan oleh lembaga pendidikan dan 

orang tua. 
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Karakter religius sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-

hari. Salah satunya adalah dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan 

pembelajaran sangat dibutuhkan karakter religius. Karakter religius ini merupakan 

karakter yang menjadi dasar dari perilaku siswa dalam keseharian. Tapi dalam 

kenyataan yang sekarang ini, karakter religius yang dimiliki peserta didik di sekolah 

mulai luntur. Selain itu, banyak sekali peserta didik yang mulai meninggalkan ibadah 

dalam agamanya contohnya sholat pada agama islam, tidak mengucapkan salam saat 

memasuki ruangan, dan lain sebagainya. Sehingga sekolah tidak hanya sebagai 

tempat menimba ilmu tetapi juga sebagai tempat untuk menempa karakter yang ada 

pada diri peserta didiknya.  

Pembentukan karakter di sekolah dapat dilakukan dalam berbagai cara salah 

satunya adalah dalam proses pembelajaran. Guru dalam melaksanakan pembelajaran 

di kelas haruslah menyisipkan pembentukan karakter. Dalam pembentukan karakter 

yang dilakukan oleh guru dapat dilakukan secara langsung melalui penyampaian 

ataupun menggunakan media. Media dalam pembelajaran perlu diberikan pada 

peserta didik agar siswa mengerti apakah karakter religus itu. Dengan pemberian 

media pembelajaran ini, diharapkan dapat menanamkan karakter religius pada siswa.  

Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam 

menanamkan karakter religius adalah film. Film merupakan media pembelajaran 

yang berisikan gambar bergerak dan mengeluarkan suara. Salah satu film yang dapat 

dijadikan media pembelajaran dalam menanamkan karakter religius adalah 99 cahaya 

dilangit eropa. Film ini mengisahkan tentang karakter religius seorang muslim yang 

ada di sebuah negara nonmuslim. Menjadikan film 99 Cahaya Di Langit Eropa 

sebagai media pembelajaran diharapkan anak dapat memahami karakter religius dan 

dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Film 99 cahaya di langit eropa mengisahkan sebuah cerita kehidupan seorang 

jurnalis asal Indonesia yang sedang menemani suaminya menjalani kuliah di Vienna, 

Austria. Berlatar belakang dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Hanum 

Salsabila Rais dan Rangga Almahendra, film ini mengisahkan bagaimana pasangan 

suami istri dari Indonesia ini beradaptasi, bertemu dengan berbagai sahabat hingga 
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akhirnya menuntun mereka kepada jejak-jejak agama islam di eropa yang dibawa 

oleh orang turki di era  Merzifonlu Kara Mustafa Pasha dari Kesultanan Utsmaniyah. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengambil judul “Karakter Religius 

pada Film 99 Cahaya di Langit Eropa (Analisis Isi pada Penokohan Pemeran Utama 

sebagai Media Pembelajaran PPKn)”. Peneliti bisa mengkaji agar memperoleh 

informasi tentang karakter religius yang terkandung dalam film 99 Cahaya di Langit 

Eropa. Sehingga penulis dapat menjadikan film 99 Cahaya Di Langt Eropa sebagai 

media pembelajaran karakter religius dalam pembelajaran PPKn. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan karakter religius pada 

film Film 99 Cahaya Di Langit Eropa dan mendeskripsikan penggunaan media Film 

99 Cahaya Di Langit Eropa sebagai media pembelajaran PPKn dalam membentuk 

karakter religius. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2005:1), 

metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga 

sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan 

untuk penelitian bidang antropologi budaya dan sebagai metode kualitatif, data yang 

terkumpul dan analisis lebih bersifat kualitatif 

Hamidi (2010:74) mengemukakan bahwa subjek adalah orang yang melakukan 

sesuatu dalam sebuah kegiatan. Subjek penelitian ini adalah film 99 Cahaya di Langit 

Eropa. Menurut Sudaryanto (1998:30), objek adalah unsur-unsur yang bersama-sama 

dengan sasaran penelitian membentuk kata dan kontek data. Objek dalam penelitian 

adalah karakter religius. 

Sumber data yang terdapat dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa adalah 

adegan maupun dialog yang mengandung karakter religius. Film ini merupakan jenis 

film bergenre drama yang diproduseri oleh Yoen K dan Ody Mulya Hidayat, 

disutradarai oleh Guntur Suharjanto dan dibintangi oleh Raline Shah, Acha Septriasa, 

Abimana Aryasatya, Alex Abbad, Marissa Nasution, Dewi Sandra dan Nino 



 

 
 

5

Fernandez. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah interaktif yang 

meliputi teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. 

Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama triangulasi sumber 

data berupa DVD film 99 Cahaya di Langit Eropa dan informasi dari internet. Kedua, 

triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari  dokumentasi dan 

studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan model interaktif. 

  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1.  Isi Cerita  Film 99 Cahaya di Langit Eropa 

Film 99 Cahaya di Langit Eropa mengisahkan tentang kehidupan seorang 

jurnalis asal Indonesia (Hanum Salsabiela) yang sedang menemani suaminya 

(Rangga Almahendra) menjalani kuliah di Vienna, Austria.  Film ini diawali dengan 

ketika Hanum menyusul suaminya ke Austria tempat dimana suaminya menempuh 

gelar doktorat. Hanum berkenalan dengan Fatma Pasha, seorang pendatang dari 

Turki. Fatma memperkenalkan kepada Hanum tentang tempat-tempat yang 

merupakan sejarah peradaban Islam di Eropa. 

Kehidupan muslim yang sedikit mengalami diskriminasi juga mulai dipahami 

Hanum dan suaminya, akan tetapi Fatma selalu mengajarkan kepada mereka agar 

tidak membalas perbuatan jahat dengan kejahatan pula. Hal ini dikarenakan menurut 

Fatma, Islam itu agama yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Fatma ingin 

menunjukkan kepada mereka yang beragama non muslim agar melihat umat Islam 

itu penuh kelembutan, bukan kekerasan seperti teroris. Karena suatu hal, Fatma tidak 

bisa menemani Hanum melakukan perjalanan menjelajahi tempat-tempat peradaban 

Islam, tetapi Fatma telah merekomendasikan temannya yang bernama Marrion 

kepada Hanum. Hanum banyak belajar dari Marrion, terutama soal kerudung Bunda 

Maria yang melafadzkan “Laa Illaha Illallah”. Hanum ingin menuntaskan cita-

citanya bersama Fatma yang belum tercapai dulu untuk menjelajahi semua tempat-

tempat di Eropa.  
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2. Karakter Religius pada Film 99 Cahaya di Langit Eropa 

Karakter religius yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh utama dalam Film 99 

Cahaya di Langit Eropa adalah sebagai berikut: 

a. Mengenal tuhan dan agama yang dianutnya.  Setiap pemeluk agama harus 

tahu dan mengerti serta mau menjalankan ajaran agamanya masing-masing. 

Demikian juga yang harus dilakukan oleh umat Islam. Mereka harus tahu ajaran-

ajaran yang ada di dalam Agama Islam. Kewajiban-kewajiban yang harus 

dilaksanakan sebagai seorang muslim. Seorang muslim wajib memahami, meyakini, 

dan melaksanakan rukun Islam dan rukun Iman. Agama Islam mewajiban umatnya 

untuk sholat, puasa, mengaji, zakat, beribadah haji bagi yang mampu, menjauhi hal-

hal yang haram dan masih banyak yang lainnya. Mengenal tuhan dan agama yang 

dianutnya terdapat di dalam beberapa adegan dan dialog pada tayangan film 99 

Cahaya di Langit Eropa.      

b. Mensyukuri pemberian dari Tuhan YME. Syukur artinya berterima kasih 

kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah yang diberikan dengan jalan 

mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya dan diwujudkan dalam 

berntuk beribadah kepada-Nya. Mensyukuri pemberian dari Tuhan YME terdapat 

dalam adegan dan dialog pada tayangan film 99 Cahaya di Langit Eropa di bawah 

ini. Berdasarkan kutipan salah satu adegan dan dialog dalam film 99 Cahaya di 

Langit Eropa di atas, dapat dilihat bahwa Fatma sangat bersyukur atas anugerah 

Allah karena telah memberikan anak seperti Ayse. Di tengah-tengah temannya yang 

beragama non muslim, Ayse tetap memilih mengenakan kerudung karena Ayse 

mengerti dan menyadari bahwa seorang muslim diwajibkan memakai kerudung. 

Fatma bangga dengan kesadaran yang dimiliki oleh anaknya karena meskipun masih 

kecil, Ayse mengetahui kewajibannya sebagai orang muslim.     

c. Mengagumi kebesaran Tuhan YME. Segala yang terdapat di bumi dan di 

langit adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa seperti bulan, bintang, dan tumbuhan-

tumbuhan dan lain-lain. Semua ciptaanNya banyak memberi manfaat bagi manusia, 

contohnya: tumbuh-tumbuhan sebagian bermanfaat untuk sayur-sayuran dan 

sebagian lagi untuk obat dan keindahan. Salah satu wujud kecintaan dan rasa syukur 

kita kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kita harus menjaga dan merawat tumbuh-
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tumbuhan di sekolah kita dengan menjaga dan merawat hal tersebut, maka tanaman 

akan indah dan subur yang dapat membuat kita menjadi tenang dan tentram. Oleh 

karena itu manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus merawat dan 

menjaganya sehingga tidak terjadi suatu kerusakan. Keindahan alam semesta raya 

yang merupakan ciptaan Tuhan sangat indah dan patut disyukuri. Begitu juga dengan 

bangunan-bangunan yang menjulang kokoh dan indah serta bernilai seni tinggi yang 

ada di seluruh penjuru negeri. Semua itu merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.   

d. Bergaul dengan sesama manusia yang berbeda keyakinan dengan baik.  

Suatu masyarakat terdiri atas komunitas-komunitas yang berbeda-beda. Pada suatu 

masyarakat, terdapat komunitas-komunitas agama, komunitas adat, komunitas suku 

dan lainnya. Komunitas-komunitas ini hidup berdampingan satu sama lain. Tanpa 

rasa saling menghormati dan tenggang rasa, interaksi antar komunitas di dalam 

masyarakat akan mudah terganggu. Maka dari itu, setiap anggota masyarakat 

mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukannya agar hubungan antar 

anggota masyarakat berjalan harmonis. Sikap saling menghormati dan tenggang rasa 

sangat diperlukan pada saat berinteraksi dengan anggota masyarakat yang sangat 

beragam. Setiap individu yang ada di dalam sebuah masyarakat, hendaknya tetap 

mengembangkan rasa saling menghormati. Demikian juga dengan sikap tenggang 

rasa dan saling membantu antar individu yang memiliki agama dan keyakinan yang 

berbeda. Perbedaan agama dan keyakinan seringkali menimbulkan perselisihan. 

Tetapi jika setiap individu mengembangkan sikap toleransi dan saling menyayangi, 

keberagaman justru akan membuat individu menjadi lebih baik. Bergaul dengan 

sesama manusia yang berbeda keyakinan dengan baik juga terdapat di dalam 

beberapa adegan dan dialog pada tayangan film 99 Cahaya di Langit Eropa.   

3. Karakter Religius pada Film 99 Cahaya di Langit Eropa sebagai Media 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  

Film dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dalam dunia pendidikan. 

Berdasarkan makna dan karakter tokoh yang terkandung dalam sebuah film sehingga 

dapat tercapai tujuan pembelajaran. Film 99 Cahaya di Langit Eropa dapat dijadikan 

sebagai media pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan khususnya untuk mengajarkan karakter religius.   Melalui tokoh-
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tokoh utama yang terdapat di dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa, karakter 

religius banyak ditemukan dan dapat diperankan dengan baik.  Karakter religius juga 

termuat dalam Kompetensi Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 

VII SMP yaitu: 1.1. Menunjukkan sikap positif  terhadap norma-norma yang berlaku 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Karakter religius merupakan salah satu pendidikan karakter yang diajarkan 

dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang 

mengajarkan tentang etika dan perilaku baik yang harus dimiliki oleh peserta didik.  

Gambaran karakter religius yang terdapat di dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa, 

yaitu: 1) Mengenal tuhan dan agama yang dianutnya, 2) Mensyukuri pemberian dari 

tuhan YME, 3) Mengagumi kebesaran Tuhan YME, dan 4) Bergaul dengan sesama 

manusia yang berbeda keyakinan dengan baik. Sikap-sikap yang menggambarkan 

karakter religius tersebut sangat penting untuk dimiliki oleh peserta didik sebagai 

generasi penerus agar nantinya memiliki akhlak baik dan berbudi pekerti yang luhur. 

 
KESIMPULAN 

1. Karakter Religius pada Film 99 Cahaya di Langit Eropa 

Karakter religius yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh utama dalam Film 99 

Cahaya di Langit Eropa adalah sebagai berikut: 

a. Mengenal tuhan dan agama yang dianutnya. Setiap pemeluk agama harus 

tahu dan mengerti serta mau menjalankan ajaran agamanya masing-masing. 

Demikian juga yang harus dilakukan oleh umat Islam. Mereka harus tahu ajaran-

ajaran yang ada di dalam Agama Islam. Kewajiban-kewajiban yang harus 

dilaksanakan sebagai seorang muslim. Seorang muslim wajib memahami, meyakini, 

dan melaksanakan rukun Islam dan rukun Iman. Agama Islam mewajiban umatnya 

untuk sholat, puasa, mengaji, zakat, beribadah haji bagi yang mampu, menjauhi hal-

hal yang haram dan masih banyak yang lainnya. 

b. Mensyukuri pemberian dari Tuhan YME. Syukur artinya berterima kasih 

kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah yang diberikan dengan jalan 

mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya dan diwujudkan dalam 
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berntuk beribadah kepada-Nya. Jadi, inti dari bersyukur kepada Tuhan Yang Maha 

Esa adalah dengan cara mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. 

Anugerah dan rahmat adalah karunia dan pemberian kenikmatan dan kasih sayang 

dari Tuhan  kepada hamba-Nya, misalnya kesehatan jasmani dan rohani, kekayaan, 

kemampuan dan sebagainya.     

c. Mengagumi kebesaran Tuhan YME. Segala yang terdapat di bumi dan di 

langit adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa seperti bulan, bintang, dan tumbuhan-

tumbuhan dan lain-lain. Semua ciptaanNya banyak memberi manfaat bagi manusia. 

Salah satu wujud kecintaan dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa 

adalah kita harus menjaga dan merawat tumbuh-tumbuhan di sekolah kita dengan 

menjaga dan merawat hal tersebut, maka tanaman akan indah dan subur yang dapat 

membuat kita menjadi tenang dan tentram. Oleh karena itu manusia sebagai khalifah 

di muka bumi ini harus merawat dan menjaganya sehingga tidak terjadi suatu 

kerusakan. Keindahan alam semesta raya yang merupakan ciptaan Tuhan sangat 

indah dan patut disyukuri. Begitu juga dengan bangunan-bangunan yang menjulang 

kokoh dan indah serta bernilai seni tinggi yang ada di seluruh penjuru negeri. Semua 

itu merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.   

d. Bergaul dengan sesama manusia yang berbeda keyakinan dengan baik. 

Sikap saling menghormati dan tenggang rasa sangat diperlukan pada saat berinteraksi 

dengan anggota masyarakat yang sangat beragam. Setiap individu yang ada di dalam 

sebuah masyarakat, hendaknya tetap mengembangkan rasa saling menghormati. 

Demikian juga dengan sikap tenggang rasa dan saling membantu antar individu yang 

memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Perbedaan agama dan keyakinan 

seringkali menimbulkan perselisihan. Tetapi jika setiap individu mengembangkan 

sikap toleransi dan saling menyayangi, keberagaman justru akan membuat individu 

menjadi lebih baik. 

Beberapa cara yang baik dapat dilaksanakan dalam bergaul dengan individu 

lain yang berbeda agama misalnya jangan pernah membawa nama keyakinan yang 

kita anut, hal ini bertujuan agar tidak terjadi perdebatan yang akan meregangkan rasa 

persahabatan, tidak membicarakan tentang aturan aturan agama masing masing 

karena agama adalah suatu keyakinan dan hak asasi manusia oleh karenanya untuk 
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menjaga persahabatan lebih baik berbicara selain masalah keyakinan, mau menerima 

dan menghargai akan sebuah perbedaan karena sesungguhnya perbedaan itu adalah 

indah sepeti bunga yang berwarna warni menghiasi taman taman di muka bumi ini, 

dan saling memberi perhatian dan menciptakan rasa cinta damai agar pertemanan 

menjadi semakin kuat dan dunia di isi dengan ketentraman hidup yang abadi. 

2. Karakter Religius pada Film 99 Cahaya di Langit Eropa sebagai Media 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  

 Film dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dalam dunia pendidikan. 

Berdasarkan makna dan karakter tokoh yang terkandung dalam sebuah film sehingga 

dapat tercapai tujuan pembelajaran. Film 99 Cahaya di Langit Eropa dapat dijadikan 

sebagai media pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan khususnya untuk mengajarkan karakter religius.  Melalui tokoh-

tokoh utama yang terdapat di dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa tersebut, 

karakter religius banyak ditemukan dan diperankan dengan baik.  Karakter religius 

termuat dalam Kompetensi Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 

VII SMP yaitu: 1.1. Menunjukkan sikap positif  terhadap norma-norma yang berlaku 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karakter religius 

merupakan salah satu pendidikan karakter yang diajarkan dalam mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang mengajarkan tentang 

perilaku baik yang harus dimiliki oleh peserta didik.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut. 

1. Kepada Masyarakat 

a. Masyarakat merupakan elemen penting bagi terwujudnya suatu pendidikan 

yang bersih. Masyarakat menciptakan generasi muda belajar tentang 

pendidikan khususnya karakter religius, masyarakat diharapkan memberi 

contoh yang baik terkait dengan karakter religius. 

b. Masyarakat diharapkan selalu memberi perhatian kepada generasi muda 

berkaitan dengan upaya pembelajaran pendidikan karakter religius dan 

mengarahkan generasi muda pada hal-hal yang bersifat positif. 
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2. Kepada Pemuda dan Mahasiswa 

a. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus memahami realita sosial dan 

pendidikan di negeri ini sebagai bekal untuk membangun negeri ini dengan 

usaha nyata. 

b. Mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan media elektronik khususnya 

televisi melalui film sebagai media pembelajaran.   
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