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ABSTRAK 

Media masa pada era globalisasi ini sangat berkembang pesat di dunia terutama di 

Indonesia. Sayangnya semakin berkembang, semakin banyak nilai-nilai amoral 

serta budaya negatif di dalamnya yang dapat mempengaruhi masyarakat 

Indonesia, terutama kaum remaja. Hal ini menyebabkan berubahnya prilaku 

remaja dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk tetap mempertahankan 

prilaku remaja yang baik secara muslim, maka banyak film yang mengambil tema 

Islam dan menayangkan nilai-nilai etika Islam untuk menarik perhatian 

masyarakat Indonesia. Banyak nilai positif yang di dapat dari film-film bertema 

Islam di Indonesia, Salah satunya prilaku etika dalam Islam yang ditayangkan dari 

Film Ayat-Ayat Cinta 2 besutan MD Pictures karya Guntur Soeharjo. SMP Plus 

Al-Ghifari kota Bandung mengadakan tour ke CGV Metro Indah Mall Bandung 

membawa siswa-siswi kelas 2 untuk menonton film Ayat-Ayat Cinta 2. Dengan 

menoton film Ayat-Ayat Cinta 2, siswa siswi di giring memahami alur cerita dan 

mengambil nilai prilaku etika Islam di dalamnya. Prilaku etika Islam tersebut di 

aplikasikan melalui informasi dan pengajaran di sekolah pada saat belajar. 

Perubahan signifikan di lihat dari penyebaran angket mengenai film Ayat-Ayat 

Cinta 2 dan prilaku etika Islam di dalam tayangannya. Data tersebut diambil dari 

pehitungan sampel menurut Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa jika 

jumlah subjek lebih dari 100, dapat diambil 10%-15% sampel subjek. Dari jumlah 

murid kelas 2 SMP Plus Al-Ghifari sebanyak 200 orang, dengan perhitungan (10 

x 200): 100 = 20. Berdasarkan perhitugan tersebut maka jumlah sampel yang 

diambil sebanyak 20 murid. Hasil penelitian bahwa siswa-siswi SMP Plus Al-

Ghifari dapat mengambil pelajaran yang terkandung dalam film Ayat-ayat cinta 2 

sebesar 100% dari keseluruhan sampel, dan 90% atau 18 murid dari 20 murid 

menyatakan bahwa film Ayat-ayat cinta 2 sangat pantas di tonton oleh kaum 

remaja, sedangkan murid yang mengetahui bahwa ada nilai etika Islam yang 

terkandung di dalam film Ayat-ayat cinta 2 sebanyak 16 murid atau sebesar 80%.  
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