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                          BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Prilaku remaja pada saat ini banyak yang keluar dari norma dan nilai 

kehidupan agama. Terlebih remaja pada saat ini mempunyai banyak akses 

terhadap kehidupan sosial. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder-

4 Edition, menjelaskan bahwa gangguan prilaku adalah pola prilaku yang 

berulang serta menetap, prilaku tersebut melanggar norma sosial maupun aturan-

aturan yang sesuai dengan usia atau menyimpang dari kebenaran. Prilaku ini 

paling tidak terjadi selama 12 bulan terakhir atau minimal terdapat satu prilaku 

tersebut dalam 6 bulan terakhir dan menyebabkan gangguan sosial, akademik dan 

fungsi pekerjaannya secara signifikan.1 

Gangguan prilaku pada remaja dapat terjadi akibat berubahnya suasana 

hati atau perasaan mental psikologis remaja. Perubahan prilaku ini adalah faktor 

dari aneka macam gejolak yang masuk melalui panca indra. Akibatnya, Remaja 

sangat rentan terpengaruh dengan hal-hal amoral dan negatif yang dapat merubah 

prilakunya. 

Remaja memiliki masalah yang sangat penting untuk kita pikirkan, 

menyangkut segala aspek cakupan, seperti sebab dan penanganan. Saat ini banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi prilaku kaum muda, antara lain dari faktor orang 

tua atau keluarga, lalu ada faktor dari sekolah, faktor dari lembaga agama, serta 

                                                           
1 Soetjiningsih,Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya (Jakarta: CV.Agung Seto,2004), 
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faktor dari teman atau komunitas, hingga yang terakhir ada faktor dari media 

massa. 

Tiga faktor utama seperti orang tua, sekolah, dan lembaga agama sangat 

sulit terkoneksi pada generasi muda saat ini karena kesenjangan perkembangan 

teknologi dan budaya masyarakat saat ini. Sementara faktor teman atau komunitas 

dan media sangat mudah mempengaruhi prilaku remaja kini. Namun faktor teman 

dan media tidak seperti faktor dari keluarga, sekolah, dan lembaga agama yang 

masih memegang nilai moral yang positif. Faktor teman dan media sangat rentan 

disisipi nilai nilai amoral dan budaya negatif. Media massa di Indonesia dan dunia 

sekarang telah menjadi faktor terbesar dalam perubahan prilaku seseorang tidak 

terkecuali remaja Indonesia. Dari beberapa media massa di Indonesia salah 

satunya adalah peran dari sinema atau film. 

Pakar pendidikan Indonesia Arief Rachman, menyatakan bahwa kekerasan 

yang ditayangkan televisi dan film sangat efektif merangsang naluri manusia yang 

paling rendah yang menyamai insting binatang, salah satunya ialah insting 

membunuh.2  

Film Indonesia memiliki beragam produk. Bahkan bahasa kekacauan 

radikal dipelajari oleh sebagian industri Perfilman, disatu sisi menyatukan budaya 

anak muda masa kini dan oposisi radikal di sisi lainnya. Karena penyatuan budaya 

                                                           
2 Lihat.Annisa Pratiwi, Dunia Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Koran Tempo,2006) 
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anak muda oleh beberapa industri film, maka pengaruh yang di timbulkan pada 

penonton pun beragam. 3 

Budaya anak muda masa kini cenderung terbawa arus globalisasi yang 

beresiko tinggi terhadap gangguan tingkah laku, kenakalan baik di lingkungan 

sekolah maupun keluarga. Media masa tak henti-henti nya menjadi penyebab 

perubahan tingkah laku remaja Indonesia. Pada tahun 1984 dunia media Indonesia 

dihebohkan dengan datangnya sineas muda tanah air yang memproduksi film 

komedi yang dibintangi oleh Trio DKI, Dono, Kasino, Indro.  

Indonesia pernah booming akan film horor yang dibintangi oleh aktris 

kawakan Suzzanna, Naas nya di film horor yang di produksi banyak menampilkan 

adegan dewasa dan kadang menjadi sorotan anak muda. Banyaknya peminat film 

horor, sinema di Indonesia membuat Perfilman Indonesia selalu memproduksi 

film yang berhubungan dengan adegan panas, yang menjadi nilai tambah bagi 

film tersebut.  

Perubahan zaman dan globalisasi menjadikan remaja Indonesia makin 

memasuki era modern. Di mana arus kehidupan mengatur pola pikir masyarakat. 

Tempat-tempat modern makin di gandrungi anak muda, tentu salah satu tempat 

modern yang menjadi favorit anak muda saat ini adalah Mall. Bioskop pun 

menjadi sasaran utama para anak muda masa kini. Ada beberapa efek Hiburan 

                                                           
3 Krishna Sen, Kuasa dalam Sinema Negara Masyarakat dan Sinema Orde Baru (Yogyakarta: 

Ombak,2009), 21 
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dari menonton film di bioskop bagi remaja, yaitu 4 remaja dapat menyalurkan 

emosi, remaja merasa mengisi waktu luang, remaja merasakan kenikmatan jiwa, 

remaja bahkan berpikiran bioskop melepaskan diri sejenak dari permasalahan, 

remaja dapat membangkitkan gairah seks yang terdapat dalam jiwa 

Sorotan kita pada saat ini adalah nyaris film yang ditayangkan di bioskop 

sangat berpengaruh pada pola pikir yang dapat merubah prilaku masyarakat saat 

ini. Permasalahan yang lebih mendalam lagi penonton film-film dibioskop adalah 

para remaja yang dikategorikan usia rawan. Mereka membutuhkan tontonan yang 

mengantarkan mereka untuk pembentukan prilaku (jati diri) yang baik. Karena 

mereka masih berusia relatif rawan sehingga memiliki kecendrungan mengikuti 

atau meniru apa yang mereka anggap itu nyaman dan mengasyikan. Akibat dari 

banyaknya menonton film-film, remaja dapat terjangkit oleh perasaan Menjadi 

Fanatisme buta, sikap tidak terpuji, kurangnya atau hilangnya rasa kepekaan dan 

kepedulian, hancurnya mental serta moral. 

Banyak kasus pada remaja akibat media massa, antara lain : Remaja bunuh 

diri di Jakarta akibat menonton film Cinta Remaja,5 lalu ada juga remaja SMP 

meninggal akibat bermain smacke down dari penuturan orang tuanya bahwa anak 

nya sering sekali menonton acara Smack Down,6 sekitar tahun 1980-an banyak 

                                                           
4 Jenny  Ratna Suminar, Pengaruh Komunikasi Keluarga dan Tayangan Televisi Terhadap Prilaku 

Sosial Anak Sekolah Usia 12 Tahun di Kodya Bandung (Tesis, Program  Pasca Sarjana Unpad 

Bandung, 1996), 27 
5 Lihat. Sucipto, Remaja Bunuh Diri Akibat Cinta (Jakarta: Kompasiana,2013) 
6 Lihat. Indah Naya, Artikel Berita Online Jawa Timur, Anak Meninggal Kecanduan Smack Down 

(Surabaya,2012) 
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kasus pemerkosaan dan sebagian besar diakibatkan dari film panas yang 

diproduksi di bioskop-biooskop keliling.7 

Remaja harus memiliki nilai-nilai luhur yang tercakup dalam etika Islam 

sebagai sifat terpuji. Antara lain8 berlaku jujur, berbuat baik kepada kedua orang 

tua, memelihara kesucian diri, kasih sayang, menerima apa adanya, sederhana, 

perlakuan baik, kebenaran, pemaaf, keadilan, keberanian, kesabaran, 

berterimakasih, penyantun. Sikap-sikap terpuji tersebut adalah etika dalam Islam 

yang seharusnya ada pada diri manusia, tidak terkecuali juga pada remaja. 

Dunia modern ini harus memberikan kebaikan pada prilaku kaum remaja. 

Tentu saja dunia sinema atau Film Indonesia harus berperan dalam perubahan ini. 

Mengingat Film adalah hal modern yang digandrungi anak muda masa kini. 

Perfilman Indonesia makin meluas. Dimana perfilman Indonesia menjadi 

media terkemuka yang diminati banyak remaja Indonesia. Film Ayat-ayat cinta 

Karya Hanung Bramantyo membuka pintu gerbang media film Indonesia ke ranah 

religi modern. Banyak remaja yang menonton film tersebut dan terbawa alur 

cerita hingga ikut menangis menghayati film Ayat-ayat Cinta.  

Film Ayat-ayat Cinta yang pertama mengesankan ketabahan yang luar 

biasa dari beberapa karakter yang diperankan. Dan kini film Ayat-Ayat Cinta 2 

telah dirilis, dalam lima hari saja sudah meraup satu juta penonton Indonesia. 

Nilai Islami yang di tekankan pada film Ayat-ayat Cinta pertama masih di 

                                                           
7 Krisna Sen, Kuasa Dalam Sinema, Masyarakat dan Sinema Orde Baru (Yogyakarta: 

Ombak,2009), 25 
8 Sudarsono,Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1993), 41-42 
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pertahankan pada Ayat-ayat Cinta 2 ini. Dari film ini secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi prilaku sosial pada remaja yang menontonnya. Penekanan nilai 

moral dan kelembutan dalam islam membuat penonton merasakan suasana indah 

dalam Islam. Prilaku yang di perankan oleh karakter Fahri menonjolkan nilai 

sosial yang sangat mengahargai satu sama lain. Dengan film ini kita dapat 

mengambil suatu peristiwa dimana setiap manusia dapat menghargai satu sama 

lain walau berbeda agama. 

Dengan melihat latar belakang diatas, maka saya mengambil judul tugas 

akhir “Peran film Ayat-Ayat Cinta 2 terhadap Etika Islam Pada Remaja 

(Studi Analisis di SMP Al-Ghifari Kota Bandung)” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas maka ada beberapa masalah yang 

menjadi acuan rumusan masalah yang akan saya uraikan, yaitu : 

1. Bagaimana nilai-nilai etika Islam di film Ayat-Ayat Cinta 2 ? 

2. Bagaimana prilaku etika Islam remaja di SMP Plus Al-Ghifari Bandung ? 

3. Bagaimana Peran Film Ayat-Ayat Cinta 2 Terhadap prilaku etika Islam 

pada Remaja di SMP Plus Al-Ghifari ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah, untuk : 

1. Mengetahui bagaimana nilai-nilai etika islam di film Ayat-ayat Cinta 2 

2. Mengetahui prilaku etika Islam remaja di SMP Plus Al-Ghifari  
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3. Mengetahui peran film Ayat-ayat Cinta 2 terhadap prilaku etika islam 

remaja di SMP Plus Al-Ghifari 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah, maka manfaat dari 

penelitian skripsi ini antara lain, sebagai berikut : 

Manfaat Praktis : 

1. Mendapatkan nilai positif dari tayangan film Ayat-ayat Cinta 2 

2. Cara bersosialisasi yang baik kepada teman ataupun orang lain pada 

remaja 

3. Menjadi bahan informasi kepada remaja di SMP Plus Al-Ghifari 

bahwa film Ayat-ayat Cinta 2 terkandung nilai moral dan etika dalam 

islam yang lekat akan kehidupan remaja masa kini 

Manfaat Teoritis : 

1. Dalam proses internalisasi nilai-nilai etika Islam terhadap anak 

remaja, Ibnu maskawih mengatakan yang sebagian besar terhimpun 

di dalam kitabnya yang berjudul Tahdzibul akhlaq wa tath-hir al 

a’raq bahwa, pengetahuan mengenai etika Islam salah satu cara 

untuk membentuk pribadi yang bermoral, berbudi pekerti yang luhur 

dan berasusila. Berati pula cara tersebut sangat tepat untuk membina 

mental anak remaja.9 

                                                           
9 Sudarsono,Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1993), hlm.66 
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2. Harold Lasswell mengemukakan bahwa mengetahui media massa 

terlibat dalam proses kehidupan masyarakat khususnya remaja yang 

melahirkan hubungan sosial.10 

3. Serta Carl. I. Hovland mengatakan, memahami media massa sebagai 

pembentukan pendapat dan sikap.11 

E. Tinjauan Pustaka 

Ada beberapa Tinjauan Pustaka yang penulis lihat, yaitu : 

a) Skripsi berjudul, ‘Pengaruh tayangan Mistis di Televisi terhadap 

prilaku keberagamaan Remaja’, karya Wika Yunita Rahmawati, UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2004. Skripsi ini meneliti 

pengaruh Tayangan mistis yang ada di beberapa stasiun TV Indonesia 

terhadap prilaku keberagamaan seperti kepercayaan terhadap hal Ghaib 

dan semacamnya. 

b) Skripsi berjudul, ‘Pengaruh Sinetron Religi terhadap prilaku sosial 

agama di Masyarakat’, karya Mimin Mintarsih Jurusan Sosiologi, UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2006. Di skripsi ini meneliti 

mengenai tayangan sinetron Religi yang ada di Indonesia dan 

mengkaji masalah perubahan sosial agama dalam masyarakat akibat 

dari sinetron Religi di televisi tersebut. 

c) Skripsi berjudul, ‘Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan 

remaja’, karya Ima Puji Hastuti, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 

                                                           
10 Mafri Amir,Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam (Jakarta: Logos,1999), hlm.20-

21 
11 Mafri Amir,Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam (Jakarta: Logos,1999), hlm.20-

21 
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tahun 2014. Skripsi ini meneliti kenakalan remaja yang diakibatkan 

remaja tersebut mengikuti balapan liar. Dari skripsi ini saya 

mengambil gambaran Remaja saat ini. 

Ketiga Skripsi yang penulis jadikan tinjauan, masing masing memiliki 

hubungan bagi skripsi penulis, karna seluruhnya membahas mengenai kaum 

remaja dan pengaruhnya. Ada pengaruh dari tayangan televisi dan pengaruh dari 

balapan liar dikalangan anak muda. Adapun, skripsi penulis sendiri meneliti 

mengenai pengaruh prilakku etika Islam pada remaja dari menonton Film Ayat-

Ayat Cinta 2. 

Penulis juga mengambil tinjauan dari beberapa Jurnal mengenai media 

massa dan masyarakat, antara lain ; 

a. Jurnal berjudul, ‘Keragaman Islam Dalam Film Indonesia Bertema Islam’, 

karya Primi Rohimi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, tahun 

2015. Jurnal ini meneliti mengenai keragaman Islam adalah kenyataan 

sejarah sosial Islam. Bahwa film-film bertema Islam diambil dari 

kenyataan sosial dan kebudayaan Islam di Indonesia.12 

b. Jurnal berjudul, ‘Agama dan Entertaiment : Fungsi Sosial Media Massa 

Dalam Program Religi di Tv’, karya Monika Sri Yuliarti, Jurnal 

Komunikasi, tahun 2011. Jurnal ini meneliti mengenai entertain program 

religi yang semestinya mengandung pesan religi yang bermanfaat bagi 

audiensnya. Seperti program Mamah & Aa di  Indosiar yang 

                                                           
12 Lihat.Primi Rohimi, Jurnal, Keragaman Islam Dalam Film Indonesia Bertema Islam (STAIN 

Kudus: 2015), Volume 1, No.2 
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menggunakan format talkshow. TVRI meemiliki program Mimbar Kita 

dengan format pidato.13 

c. Jurnal berjudul, ‘Pengaruh Sinetron Televisi dan Film Terhadap 

Perkembangan Moral Remaja’, karya Carmia Diahloka, Universitas 

Tribhuwana Tunggadewi Malang, tahun 2012. Jurnal ini menjelaskan 

bahwa remaja adalah potensi bangsa yang begitu besar dan kini terkena 

imbas dari kepentingan-kepentingan para industri dan Film di Indonesia.14 

Ketiga Jurnal di atas sama-sama meneliti mengenai dampak atau pengaruh 

media massa terhadap kebudayaan masyarakat. Meneliti mengenai program 

talkshow televisi hingga sinetron dan film akan perubahan kebudayaan 

masyarakat masa kini. Namun ketiga jurrnal tersebut masih menjelaskan media 

massa secara universal. Sedangkan skripsi yang saya teliti adalah menganalisis 

film Ayat-Ayat Cinta 2 terhadap prilaku etika Islam pada remaja masa kini. 

Khusunya di Smp Plus Al-Ghifari Bandung. 

F. Kerangka Pemikiran 

Semenjak dasawarsa 1970-an adalah kemajuan teknologi komunikasi dan 

informasi yang merubah globalisasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

ternyata membawa dampak yang tidak kecil bagi masyarakat dunia. Dari negara 

berkembang hingga negara maju mendapatkan dampak dari majunya globalisasi. 

Arus informasi meluas keseluruh dunia, globalisasi informasi dan media massa 

pun menciptakan keseragaman pemberitaan maupun refrensi acara liputan. Yang 

                                                           
13 Lihat. Monika Sri Yuliarti, Jurnal, Agama dan Entertaiment : Fungsi Sosial Media Massa 

Dalam Program Religi di Tv (Universitas Indonesia : 2011), Volume 5, No.2 
14 Lihat. Carmia Diahloka, Jurnal, Pengaruh Sinetron Televisi dan Film Terhadap Perkembangan 

Moral Remaja (Universitas Tribhuwana Tunggadewi:2012), Volume 1, No.3 
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ada akhirnya, sistem media masing-masing negara cenderung seragam dalam hal 

menentukan kejadian yang dipandang penting untuk diliput15. 

Seiring perkembangan, dunia perfilman bukan hanya sebagai media 

hiburan saja melainkan film juga dijadikan alat propaganda, lebih-lebih 

menyangkut keutamaan sosial dan nasional masyarakatnya. Berdasarkan pada 

pencapaiannya yang menggambarkan realitas, film dapat memberikan imbas 

secara emosional dan popularitas. Di film, sebuah imajinasi maupun realitas juga 

mewakili kehidupan sebenarnya. Film berkembang sangat cepat dan tidak mudah 

diprediksi, akibatnya film menjadi fenomena perjalanan budaya yang bisa 

dikatakan progresif. 

  Film juga berkuasa menetapkan nilai-nilai etika dan budaya yang 

“penting” dan perlu dianut oleh masyarakat khususnya anak muda, bahkan nilai-

nilai yang merusak sekalipun. Hampir tidak ada kontroversi bahwa gaya hidup 

masyarakat kita yang hedonistik dan permesif, antara lain dipengaruhi juga oleh 

film yang mereka tonton, termasuk film-film sensual yang diproduksi pada tahun 

1970-an dan tahun 1980-an. Beberapa kasus yang dilaporkan media massa 

menunjukan bahwa perkosaan dinegara kita yang dilakukan terhadap wanita, 

seperti yang diakui pelakunya, disebabkan pelakunya dipengaruhi tontonan film-

film tersebut.16 

                                                           
15 Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi (Jakarta: PT.Rineka 

Cipta,1996), hlm.1-2 
16 Deddy Mulyana, Komunikasi Massa (kontroversi, teori, dan aplikasi) (Bandung: Widya 

Padjajaran, 2008), 89-90 
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Soerjono Soekanto, mengatakan, bahwa acapkali pembedaan dua macam 

persoalan yaitu antara problem-problem masyarakat (scientific of social problems) 

dengan problem-problem sosial (amiliorative or social problem). Hal yang 

pertama menyangkut analisa tentang macam-macam gejala kehidupan 

masyarakat, sedangkan yang kedua meneliti gejala-gejala abnormal dalam 

masyarakat dengan maksud untuk memperbaikinya atau bahkan untuk 

menghilangkannya. Ukuran pokok dari suatu problem sosial adalah, tidak adanya 

persesuain antara ukuran-ukuran dan nilai-nilai sosial dengan kenyataan-

kenyataan serta tindakan-tindakan sosial. 17 

Hubungan antara film dan budaya (prilaku, kebiasaan) masyarakat bersifat 

timbal balik. Budaya mempengaruhi film dan pada gilirannya film juga 

mempengaruhi budaya. Di satu pihak, sebagaimana media massa umumnya, film 

merupakan cermin atau jendela masyarakat dimana media massa itu berada. Nilai 

norma dan gaya hidup yang berlaku pada masyarakat akan disajikan dalam film 

yang diproduksi. Film-film seperti si buta dari goa hantu, Cut Nyak Dien, 

Pangeran Dipenogoro, Janur Kuning, Kampus Biru, Si Doel, Ibunda, Cau Bau 

Kan, Pasir Berbisik dan Gie adalah film-film yang merepresentasikan budaya 

orisinil.18 

Seperti yang penulis katakan pada latar belakang bahwa ada beberapa 

sikap terpuji yang dinamakan dengan etika Islam. Para  remaja yang memiliki 

etika Islam akan menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan positif. 

                                                           
17 Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1993), 32-33 
18 Deddy Mulyana, Komunikasi Massa (kontroversi, teori, dan aplikasi) (Bandung: Widya 

Padjajaran, 2008), 89 
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Pengaruh Film yang di tonton para remaja harus menjadikan kaum remaja 

memilki pengetahuan islam yang baik dan dinamis, dalam film Ayat-ayat Cinta2 

nilai etika dalam Islam lebih mendominasi yang berpengaruh baik pada remaja 

masa kini. 

Zakiah Daradjat mengatakan problema remaja merupakan  dampak dari 

panca indera dan perkembangan pemikiran yang berakibat pada problema 

berlanjut seperti kecemasan dan masalah moral serta agama.19 

Winarno Surakhmad membahas masalah masa transisi yang dialami oleh 

anak remaja dengan keadaan psikologis, sebagai berikut :20 “Manusia mengalami 

kejadian psychologis yang penting yakni pada masa transisi manusia 

meninggalkan masa kekanak-kanakan dan mempersiapkan diri untuk menjadi 

orang tua. Sifat-sifat permulaan dalam periode tersebut ialah munculnya 

keinginan menunjukan sikap-sikap berani, ingin diperhatikan orang, yang 

sebenarnya sifat-sifat tersebut pada permulaan hanya merupakan sifat yang 

demostratif untuk menyembunyikan keglisahan-kegelisahan yang belum 

dikenalnya” 

Masa remaja, umumnya berkisar antara usia 12 hingga 21 tahun. Kata 

remaja tidak lahir dengan sendirinya. Istilah remaja memiliki definisi tersendiri, 

menurut Teddy Hidayat, seorang psikiater di RSHS, remaja merupakan 

                                                           
19 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang,2005), 147 
20 Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1993), 14 
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terjemahan dari kata adolescene, berasal dari kata latin adolecere yang berarti to 

growth (tumbuh) atau to growth up into maturity (tumbuh menuju kematangan).21 

Granville Stanley Hall mengatakan bahwa masa remaja adalah masa 

dimana perasaan yang sangat peka, remaja mengalami badai dan topan dalam 

kehidupan perasaan dan emosinya.22 Karena remaja sangat rentan terhadap dunia 

luar, terlebih luasnya globalisasi teknologi saat ini, maka perubahan psikologis 

remaja dapat dipengaruhi oleh apa saja.  

Para produksi film Indonesia saat ini telah berpikir luas bukan hanya 

masalah rating saja, namun nilai-nilai yang terkandung didalam film yang 

diproduksi juga menjadi tolok ukur kesuksesan film layar lebar. Dari beberapa 

tolok ukur inilah para produser dan sutradara menciptakan film dengan kandungan 

agama bangkit di Indonesia. Salah satunya Film yang di sutradarai oleh Guntur 

Soeharjanto dan di produksi oleh MD Pictures yakni Ayat-ayat Cinta 2 adalah 

film dengan tema religi yang menggabungkan antara nilai estetika keindahan 

ciptaan Allah dan nilai Kebaikan umat Islam pada seluruh alam dan manusia. 

Film Ayat-ayat Cinta dinilai sangat religius didalamnya terkandung sejumlah 

pesan Islam. 

Mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan film Ayat-ayat 

Cinta Sangat Membanggakan. Sebuah karya berkualitas yang patut disyukuri. 

Saya optimis film Indonesia akan Bangkit,” katanya. Akting para artis 

                                                           
21 Lihat. Wika Yuanita Rahmawati, Pengaruh Tayangan Mistis di Televisi Terhadap Prilaku 

Keberagamaan Remaja (Studi Kasus di SMU N 2 Kota Cimahi) (Skripsi,Sosiologi Agama, 

Ushuluddin, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2004), 18 
22 Sudarsono,Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1993), 15 
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menurutnya sangat prima dan berkelas. Pesan yang disampaikan dalam film 

tersebut juga mengena. 23 

Ayat-Ayat Cinta 2, adalah sebuah film yang sarat pesan moral islami. 

Banyak hal yang bisa penonton temukan dalam film tersebut. Di dalamnya 

terkandung nilai agama yang kental tanpa permusuhan, dari hubungan bersosial, 

hubungan budaya, juga tentang kisah kasih manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Kita dapat melihat bahwa Ayat-ayat Cinta 2 bukan hanya masalah cinta, namun 

film tersebut sebagai film yang bertema religi dan juga budaya masyarakat, 

khusunya muslim. 

Menurut Sudarsono, etika islam adalah ajaran etika yang berpedoman 

bahwa kebaikan dari suatu perbuatan dapan dilihat dari sumbangannya untuk 

kebahagian hidup manusia.24 

 Seorang ahli budaya, Melvin Defleur mengatakan lewat teori norma 

budayanya (the cultural norms theory) bahwa pada dasarnya media massa 

(termasuk film) lewat sajiannya yang selektif dan tekanannya pada tema-tema 

tertentu, menciptakan kesan-kesan pada khalayaknya bahwa norma-norma yang 

sama mengenai topik-topik yang ditonjolkan didefinisikan dengan suatu cara 

tertentu. Artinya, media massa, termasuk film, berkuasa mendefinisikan norma-

norma budaya buat khalayak. Oleh karena prilaku individu dipandu norma-norma 

                                                           
23 Haryadi Rohmat, Saat bioskop jadi majelis taklim sihir film Ayat-ayat Cinta (Bandung:Mizan 

Media Utama,2008), 9 
24 Sudarsono,Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1993), 40 
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budaya mengenai suatu topik atau situasi, media tersebut secara tidak langsung 

akan mempengaruhi individu.25 

Melvin Defleur menyebutkan tiga pola pembentukan pengaruh lewat 

media massa antara lain,  memperteguh norma yang ada (misalnya; kekeluargaan, 

cinta tanah air, atau agresitivitas), menciptakan norma yang baru (misalnya; topi 

kupluk pada pria, pakaian dengan perut terbuka pada wanita, atau goyang ngebor 

“Inul”), serta mengubah norma yang ada (misalnya; selera makanan cepat saji, 

hijab fashion). Namun pada dasarnya proses pembentukan pengaruh tersebut 

bergantung pula pada faktor-faktor psiko-sosio-budaya individu (usia, tingkat 

pendidikan, agama, dan lain sebagainya) 

G. Metodologi Penelitian 

1. Metode Peneletian  

Penulis mengambil metode penelitian Mix Metode yaitu jenis data Kualitatif dan 

Kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari para informan dengan wawancara. 

Sedangkan untuk data kuantitatif diperoleh dari para responden dengan cara 

teknik angket. Analisi Metode ini peneliti lakukan untuk mendeskripsikan suatu 

satuan analisis secara utuh, yang dapat terintegrasi. Bisa berupa seorang tokoh, 

suatu peristiwa, wilayah, kebudayaan atau komunitas dan keluarga. Yang utama 

                                                           
25 Deddy Mulyana, Komunikasi Massa kontroversi, teori, dan aplikasi (Bandung: Widya 

Padjajaran, 2008),  90 
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dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis bukan generalisasi dari 

sejumlah satuan analisis.26 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi untuk penelitian adalah SMP Plus Al-Ghifari Kota Bandung. 

Alasan penulis meneliti di SMP ini karena, penulis pernah PPM di sekolah ini 

serta terdapat siswa/siswi remaja dan terdapat kasus yang berkaitan dengan 

penelitian penulis serta tersedianya sumber data untuk penelitian. 

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian, maka penulis akan menggunakan 

teknik pengumpulan data, sebagai berikut : 

a. Sumber Data 

 Observasi  

Observasi adalah pengamatan penglihatan. Obeservasi Secara 

khusus diartikan sebagai pengamatan dan mendengar dalam rangka 

mencari jawaban, memahami, mencari bukti terhadap fenomena seperti 

prilaku, keadaan, kejadian, simbol-simbol, dan benda tertentu selama 

beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi. Dengan 

merekam, mencatat fenomena tersebut guna penemuan data analisis. 

Peneliti mengobservasi anak kelas 2 SMP Plus Al-Ghifari mengenai 

prilaku etika Islam dan peran dari media massa terutama film Ayat-Ayat 

Cinta 2. 

                                                           
26 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu 

Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 62 
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 Wawancara atau Interview 

Teknik upaya menghimpun data untuk keperluan proses 

pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Data yang 

diperoleh dengan teknik wawancara ini adalah tanya jawab secara lisan 

dan bertatap muka antara seorang pewawancara dengan seorang atau 

beberapa orang yang diwawancarai.27 

Informan penelitian ini yaitu Kepala Sekolah atau Wakil Kepala 

Sekolah kesiswaan, guru Agama, dan guru BP, serta Osis SMP Plus AL-

Ghifari kota Bandung. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab 

sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan 

penelitian. 

 Teknik Angket 

Angket adalah alat pengumpulan data bentuk pertanyaan-pertanyaan. 

Penulis berharap dengan menyebarkan pertanyaan kepada responden, penulis 

dapat menghimpun data yang relevan dengan tujuan penelitian dan memiliki 

tingkat validasi yang tinggi.28 Angket yang peneliti sebar hanya kepada responden 

peenelitian yaitu anak kelas 2 SMP Plus Al-Ghifari dengan perhitungan 10% dari 

total siswa kelas 2. 

 

 

                                                           
27 Wardi Bachtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah (Jakarta: Logos, 1997), 72 
28 Wardi Bachtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah (Jakarta: Logos, 1997), 75 
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 Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan, mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa 

buku, catatan, transkrip, majalah, surat kabar, jurnal, agenda, dan sejenisnya 

dalam bentuk media cetak tulis29. Penulis berharap dengan teknik Studi 

Kepustakaan ini , peneliti dapat menghimpun data sekunder yang relevan dengan 

penelitian dan memiliki tingkat reliabilitas serta validasi yang tinggi. 

b. Langkah-Langkah Penelitian 

Penelitian akan dilakukan melalui Analisis Metode untuk anak kelas 2 

SMP Plus Al-Ghifari Bandung yang telah menonton film Ayat-Ayat Cinta 2 di 

Metro Indah Mall Bandung yang diambil 10% dari total siswa kelas 2. Dalam 

penelitian ini penulis mengambil data prilaku etika islam dari guru BP SMP Plus 

Al-Ghifari yang menjadi acuan untuk keperluan penelitian.  

Dari beberapa data prilaku siswa kelas 2, didapati banyak yang 

berkelakuan kurang baik seperti, membohongi orang tua, bertengkar, tidak berani 

bertanggung jawab, tidak sopan, dan sebagainya.  

Dari kesimpulan data siswa kelas 2 SMP Plus AL-Ghifari tersebut peneliti 

juga diminta oleh guru BP untuk menangani masalah prilaku siswa-siswinya.  

Nilai-nilai yang akan diterapkan pada penelitian skripsi ini adalah, berlaku 

jujur, berbuat baik kepada semua orang terutama kedua orang tua, kasih sayang, 

kebenaran, pemaaf, keadilan, keberanian, kesabaran, berterimakasih, dan 

                                                           
29 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineke Cipta, 

1998), 236 
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penyantun. Nilai-nilai etika Islam tersebut peneliti ambil dari teori Sudarsono 

dalam bukunya berjudul Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja. Buku ini pula 

yang akan menjadi acuan mengenai etika Islam pada remaja pada penelitian 

skripsi penulis. 

Memperoleh hasil data yang baik, maka penulis melakukan observasi 

kepada anak kelas 2 SMP Plus Al-Ghifari. Lalu wawancara kepada kepala sekolah 

dan wakil, guru agama, guru BP, serta Osis SMP Plus Al-Ghifari dan informan 

yang sesuai dengan penelitian. Peneliti mengacu pada data kerohanian SMP Plus 

Al-Ghifari. 

4. Menentukan populasi Sampel 

Populasi adalah keseluruhan unit sampling secara fisik dan dibatasi ketat 

oleh kreteria tertentu.30 Populasi dalam penelitian penulis adalah siswa kelas 2 

SMP Plus AL-Ghifari Kota Bandung. Sampel menurut Suharsimi Arikunto31 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Wardi 

Bachtiar32 Sampel adalah percontohan yang diambil dari Populasi. Dalam kaitan 

dengan penarikan sampel menurut Suharsimi Arikunto33, bahwa apabila subjek 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Dan jika jumlah subjek lebih dari 100, dapat diambil antara 

10%-15%, atau 20%-25% atau juga lebih. Di penelitian ini penulis mengambil 

                                                           
30 Wardi Bachtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah (Jakarta: Logos, 1997), 83 
31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1998), 

117 
32 Wardi Bachtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah (Jakarta: Logos, 1997), 83 
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1998), 

120 
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sampel dari kelas dua, dengan asumsi kelas tersebut mewakili kelas satu dan kelas 

tiga. Dari jumlah keseluruhan siswa kelas dua sebanyak 200 orang, dengan 

perhitungan (10x200): 100 = 20. Berdasarkan perhitungan tersebut maka jumlah 

sampelnya adalah 20 orang. Teknik sampel yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah teknik acak atau random sampling34, artinya bahwa setiap 

unit yang menjadi anggota populasi mempunyai kesempatan untuk diambil 

sebagai sampel penelitian ini. 

5. Analisis Data 

Analisis data yang penulis lakukan dengan cara : 

1. Seleksi Data, yaitu penulis akan meneliti kembali dan menyeleksi data 

yang telah dikumpulkan. Untuk mendapatkan data sesuai dengan 

tujuan dan mengetahui apakah data tersebut cukup baik dan dapat 

digunakan untuk keperluan selanjutnya. 

2. Klasifikasi Data, usaha penulis mengkalisifikasikan jawaban-jawaban 

responden menurut kategorinya. Proses pengklasifikasian ini disebut 

juga dengan istilah Koding. Data yang dikumpulkan diklasifikasikan 

dan dikelompokan berdasarkan kategori tertentu sehingga relevan 

dengan permasalahan yang diajukan. 

3. Tabulasi Data, suatu proses untuk mengetahui berapa frekuensi dari 

setiap alternatif jawaban. Menghitung frekuensi dari masing-masing 

                                                           
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1998), 

120 
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kategori. Maka, tahap selanjutnya menyusun data tersebut dalam 

bentuk tabel. 

4. Menafsirkan Data, menafsirkan dan menganalisa data yang terkumpul 

dengan kerangka pemikiran masalah yang diajukan. 

5. Menarik kesimpulan dari pengolahan data. Data yang bersifat kalimat 

atau kata-kata digunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan 

interpretasi sesuai dengan apa yang terkandung dalam kalimat tersebut. 

Sedangkan pada kalimat yang berupa angka digunakan analisis 

kuantitatif, Yaitu dengan cara menghitung analisis tabulasi sehingga 

didapatkan presentasi. Perhitungan persentasi penulis gunakan 

rumus:35 

                                                   f 

Kesimpulan Data Angket  ,    _____ x 100 % =   Hasil Tabulasi 

                                 

                                                    n 

Keterangan: 

f = Jumlah alternatif Jawaban 

n = Jumlah Sampel 

Adapun penafsiran presentasi yang dihasilkan, sebagai berikut : 

76% s/d 100%  = Sangat Signifikan 

51% s/d 75%  = Signifikan 

 

                                                           
35 Lihat. Wika Yuanita Rahmawati, Pengaruh Tayangan Mistis di Televisi Terhadap Prilaku 

Keberagamaan Remaja (Studi Kasus di SMU N 2 Kota Cimahi) (Skripsi,Sosiologi Agama, 

Ushuluddin, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2004),  25 
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26% s/d 50%  = Kurang Signifikan 

1% s/d 25%  = Sangat Kurang Signifikan 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran mengenai skripsi ini secara singkat, maka 

peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi 

penelitian, kerangka masalah, cara  analisis data, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II : ANALISIS TORITIK FILM AYAT-AYAT CINTA 2 DAN 

PRILAKU ETIKA ISLAM REMAJA 

Bab ini berisi tentang gambaran analisis film Ayat-ayat 

Cinta 2, nilai-nilai etika Islam yang terkandung dalam  film Ayat-

Ayat Cinta 2, pengertian remaja, prilaku etika Islam remaja, dan 

peran media massa terutama film terhadap remaja. 

BAB III : ANALISIS EMPIRIK TENTANG PERAN FILM AYAT-AYAT 

CINTA 2 TERHADAP PRILAKU ETIKA ISLAM PADA 

REMAJA 

Pada bab ini akan dibahas tentang gambaran umum SMP 

Plus Al-Ghifari, tayangan film Ayat-ayat Cinta 2, prilaku etika 
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Islam di SMP Plus Al-Ghifari, dan peran film Ayat-ayat Cinta 2 

terhadap prilaku etika Islam pada remaja kelas 2 SMP Plus Al-

Ghifari. 

BAB IV : KESIMPULAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari analisa 

yang telah penulis teliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


