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ABSTRAK 
 

REPRESENTASI PENDIDIKAN KARAKTER NASIONALISME DAN KERJA 
KERAS PADA TOKOH MARTINI-KUSNADI DALAM FILM 

“CERITA DARI TAPAL BATAS” 
(Analisis Semiotik untuk Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan) 

 
Fajar Tri Kuncoro, A220090119, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2013, xvi + 138 halaman. 
 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak. Namun, fenomena pelaksanaan pendidikan nasional di 
Indonesia belum berfungsi sebagaimana mestinya, yakni hanya terfokus pada 
ranah fungsi pengembangan kemampuan (intelegensi). Padahal, fungsinya 
sebagai pembentukan watak (karakter) merupakan amanah yang harus 
dijalankan secara beriringan. Oleh karena itu, sangat perlu untuk segera 
melaksanakan pendidikan karakter. Adapun salah satu media pendidikan 
karakter, yaitu film. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 
pendidikan karakter nasionalisme dan kerja keras pada tokoh Martini-Kusnadi 
dalam film Cerita dari Tapal Batas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dan metode penelitian yang digunakan adalah teori semiotika Roland Barthes. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat gambaran pendidikan 
karakter nasionalisme dan kerja keras pada tokoh Martini dan Kusnadi dalam 
film Cerita dari Tapal Batas. Tokoh Martini dan Kusnadi dalam film ini 
menggambarkan sosok yang memiliki karakter nasionalisme dalam dirinya 
dengan dibuktikan adanya  rasa cinta tanah air, rasa bangga menjadi warga 
negara Indonesia, semangat bela negara, dan mengakui (menghargai) 
keanegaragaman bangsa Indonesia maupun bangsa lain. Kemudian, kedua tokoh 
ini juga menggambarkan seseorang yang memiliki karakter kerja keras. Hal ini 
dapat dibuktikan adanya sikap bekerja dengan ikhlas, melebihi target kerja yang 
ada, dan produktif.  
 
Kata kunci: Pendidikan Karakter Nasionalisme dan Kerja Keras, Tokoh Martini 
dan Kusnadi, Film Cerita dari Tapal Batas, Pembelajaran PKn.  
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PENDAHULUAN 

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan pada alenia 

keempat UUD 1945, yakni “...mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Hal ini 

merupakan tugas Kementrian Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional 

memiliki fungsi sebagaimana tersirat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai berikut. 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab”. 

 
Pesan tersurat yang dapat ditangkap dari paparan di atas, yakni fungsi 

pendidikan nasional selain mengembangkan kemampuan sekaligus membentuk 

watak. Namun, Pendidikan Nasional dianggap telah gagal dalam mengemban 

fungsinya karena sistem pendidikan selama ini lebih terfokus pada pengembangan 

intelektual, sedangkan pembentukan watak tidak ada realisasinya. Oleh karena itu, 

untuk menjawab kegagalan dan fenomena di masyarakat yang mulai tidak 

menentu, implementasi pendidikan karakter harus segera dilaksanakan.  

Pendidikan karakter dapat dilaksanakan dalam berbagai jalur pendidikan. 

Jalur pendidikan yang dikenal selama ini terdiri atas tiga macam. Menurut 

Kementerian Pendidikan Nasional dalam Samani dan Hariyanto (2012:19-20), 

pendidikan karakter harus meliputi dan berlangsung pada pendidikan formal, 

nonformal, dan informal. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan karakter dapat dilaksanakan saat proses pembelajaran di dalam 

maupun di luar kelas. Adapun media pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat yang tidak luput dari media elektronik seperti radio dan televisi, 

yakni film. Melalui film segala hal yang ditampilkan mudah ditangkap dan 

diserap otak untuk diingat. Film dapat digunakan sebagai sarana pendidikan 

karakter sekaligus media pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun 

salah satu contoh filmnya adalah film Cerita dari Tapal Batas yang di dalamnya 

mengandung nilai karakter nasionalisme dan kerja keras. Berdasarkan latar 



belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 

“Representasi Pendidikan Karakter Nasionalisme dan Kerja Keras pada Tokoh 

Martini-Kusnadi dalam Film Cerita dari Tapal Batas (Analisis Semiotik untuk 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan)”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

suatu rumusan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana representasi pendidikan karakter nasionalisme pada tokoh Martini 

dalam film Cerita dari Tapal Batas? 

2. Bagaimana representasi pendidikan karakter nasionalisme pada tokoh Kusnadi 

dalam film Cerita dari Tapal Batas? 

3. Bagaimana representasi pendidikan karakter kerja keras pada tokoh Martini 

dalam film Cerita dari Tapal Batas? 

4. Bagaimana representasi pendidikan karakter kerja keras pada tokoh Kusnadi 

dalam film Cerita dari Tapal Batas? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak yang harus dicapai peneliti dalam 

melakukan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat merumuskan 

secara jelas langkah-langkah yang harus diambil dan digunakan untuk 

merealisasikan aktivitas yang akan dilaksanakan demi tercapainya tujuan itu 

sendiri. Selain itu, peneliti dapat bekerja secara terarah dalam proses pencarian 

data sampai langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana representasi pendidikan karakter nasionalisme pada tokoh Martini 

dalam film Cerita dari Tapal Batas? 

2. Bagaimana representasi pendidikan karakter nasionalisme pada tokoh Kusnadi 

dalam film Cerita dari Tapal Batas? 

3. Bagaimana representasi pendidikan karakter kerja keras pada tokoh Martini 

dalam film Cerita dari Tapal Batas? 



4. Bagaimana representasi pendidikan karakter kerja keras pada tokoh Kusnadi 

dalam film Cerita dari Tapal Batas? 

 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu Penelitian 

Waktu penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih empat 

bulan, yaitu sejak bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2013. 

 

Jenis dan Strategi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode analisis 

semiotik. Menurut Taylor sebagaimana dikutip oleh Arifin (2011:140) “penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. 

Penggunaan pendekatan kualitatif karena penelitian ini mengutamakan kualitas 

analisis. Hal ini didasarkan pada analisis datanya memerlukan pemahaman yang 

mendalam dengan cara mengamati dan mencatat data-data berupa dialog, adegan, 

dan tanda-tanda yang terdapat pada film Cerita dari Tapal Batas utamanya pada 

tokoh Martini-Kusnadi. 

Strategi penelitian merupakan cara untuk memperoleh atau mengumpulkan 

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

data yang diperoleh lebih terarah ketujuan yang hendak dicapai yaitu representasi 

pendidikan karakter nasionalisme dan kerja keras pada tokoh Martini-Kusnadi 

dalam film Cerita dari Tapal Batas. 

 

Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah film Cerita dari Tapal Batas utamanya 

tokoh Martini-Kusnadi dengan menggunakan tanda (gambar dan suara) yang 

ditampilkannya yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian, objek 

penelitian ini adalah representasi pendidikan karakter nasionalisme dan kerja 

keras pada tokoh Martini-Kusnadi dalam film Cerita dari Tapal Batas. 



Sumber Data 

Sumber data yang terdapat dalam film Cerita dari Tapal Batas adalah adegan  

maupun dialog yang terdapat pada tokoh Martini-Kusnadi.  

 

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini, meliputi metode dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian, 

Nasution sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2011:223) memaparkan mengenai 

instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut. 

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 
manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala 
sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, 
prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang 
diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas 
sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian 
itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada 
pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang 
dapat mencapainya”. 

 

Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2011:244) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh untuk diproses dengan cara 

pengorganisasian data ke dalam kategori, penjabaran ke unit-unit, penyusunan 

sintesa, penyusunan pola, pemilihan hal urgen untuk dipelajari, serta pembuatan 

kesimpulan agar mudah dipahami semua pihak. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan metode analisis semiotik. Metode analisis semiotik 

digunakan untuk menganalisis makna representasi pendidikan karakter 

nasionalisme dan kerja keras pada tokoh Martini-Kusnadi dalam film Cerita dari 

Tapal Batas. Metode analisis semiotik dalam penelitian ini menggunakan teori 

semiotika Barthes yang fokusnya tertuju pada signifikasi dua tahap yang terdiri 

atas tahapan denotasi dan tahapan konotasi.  

 

 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Film Cerita dari Tapal Batas merupakan salah satu film dokumenter yang 

menunjukkan realitas kehidupan masyarakat di perbatasan Indonesia dengan 

Malaysia yang luput dari perhatian pemerintah. Namun, di balik semua itu terbesit 

sebuah pelajaran berharga. Setelah melakukan pengamatan berulang-ulang, 

peneliti menemukan beberapa adegan dan dialog yang mencerminkan pendidikan 

karakter. Dalam film tersebut, tokoh Martini dan Kusnadi menggambarkan 

pendidikan karakter nasionalisme dan kerja keras. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya adegan dan dialog yang menunjukkan karakter nasionalisme melalui, 

sosok keduanya yang memiliki rasa cinta tanah air, rasa bangga menjadi warga 

negara Indonesia, semangat bela negara, dan mengakui (menghargai) 

keanegaragaman bangsa Indonesia maupun bangsa lain. Selain itu, tokoh Martini 

dan Kusnadi juga menggambarkan seseorang yang memiliki karakter kerja keras 

dengan dibuktikan sikapnya dalam bekerja dengan ikhlas, melebihi target kerja 

yang ada, dan produktif. Hal ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi proses 

pembentukan karakter nasionalisme yang diselenggarakan melalui pendidikan 

karakter di sekolah. Adapun temuan sebagaimana paparan di atas, dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel Hasil Analisis terhadap Tokoh Martini-Kusnadi dalam Film Cerita 
dari Tapal Batas  

 
KARAKTER INDIKATOR TOKOH MENIT 

Nasionalisme 

1. Cinta tanah air 

(patriotisme). 

1. Martini 

2. Kusnadi 

00:03:47 dan 00:03:54 

00:25:19 

2. Bangga menjadi 

warga negara 

Indonesia. 

1.  Martini 

2.  Kusnadi 

00:04:04 

00:21:21 dan 00:21:56 

3. Memiliki semangat 

bela negara 

1. Martini 

2. Kusnadi 

00:11:25 

00:22:23 

4. Mengakui dan 

menghargai 

keanekaragaman 

1. Martini 

2. Kusnadi 

00:28:05 dan 00:28:11 

00:26:49 dan 00:26:51 

Berlanjut…. 



bangsa Indonesia 

maupun bangsa 

lain. 

Kerja Keras 

1. Bekerja dengan 

ikhlas dan 

sungguh-sungguh 

1. Martini 

2. Kusnadi 

00:09:04 

00:23:04 

2. Bekerja melebihi 

target yang ada 

1. Martini 

2. Kusnadi 

00:10:01 – 00:10:05 

00:23:34 dan 00:23:44 

3. Produktif 1. Martini 

2. Kusnadi 

00:10:18 

00:24:20 dan 00:24:26 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam penelitian ini, terdapat dua macam simpulan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Simpulan Teoritis 

a. Karakter nasionalisme adalah watak dalam diri manusia yang selalu 

mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadinya dengan 

tetap mengakui dan menghormati keberadaan bangsa lain. Manusia yang 

memiliki karakter nasionalisme, dapat menerima segala kekurangan dan 

keterbatasan negaranya. Kemudian, karakter kerja keras adalah watak manusia 

yang selalu menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat 

bagi diri-sendiri maupun orang lain disekitarnya dengan upaya yang sungguh-

sungguh. 

b. Fungsi masing-masing dari karakter nasionalisme dan kerja keras adalah 

sebagai berikut: fungsi karakter nasionalisme adalah membentuk pribadi 

manusia yang memiliki rasa kebangsaan, dapat menerima segala kekurangan 

dan keterbatasan negaranya, dan selalu mempertahankan eksistensi negaranya 

tanpa menganggap rendah eksistensi negara lain demi terciptanya perdamaian 

dunia. Selanjutnya, fungsi karakter kerja keras adalah menjadikan pribadi 

manusia produktif dan kompetitif dengan tidak menyia-nyiakan waktu yang 

Lanjutan Tabel 



ada demi kesejahteraan diri-sendiri maupun orang lain dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

c. Analisis semiotika adalah Analisis semiotika adalah suatu kegiatan menelaah 

dan menguraikan sebuah tanda untuk mengetahui makna yang terkandung di 

dalamnya, sehingga akan tampak pesan apa yang disampaikan dari sebuah 

tanda tersebut. 

d. Terminologi film sering diartikan gambar yang bergerak. Kemudian, film 

sebagai media audio visual merupakan media komunikasi massa satu arah yang 

ditujukan kepada penontonnya. Film adalah salah satu media massa yang 

berfungsi menghibur dan mendidik. Selain digunakan sebagai media hiburan 

semata, film juga dapat digunakan sebagai media pendidikan, seperti media 

pendidikan karakter. Hal ini merupakan sisi positif keberadaan film. 

 

2. Simpulan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat gambaran 

pendidikan karakter nasionalisme dan kerja keras pada tokoh Martini dan Kusnadi 

dalam film Cerita dari Tapal Batas. 

 

 Selain simpulan penelitian, penulis juga menyampaikan beberapa saran yang 

perlu diperhatikan kaitannya dengan representasi pendidikan karakter 

nasionalisme dan kerja keras pada tokoh Martini-Kusnadi dalam film Cerita dari 

Tapal Batas yang dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun saran tersebut terdiri atas lima macam, 

sebagai berikut: 

1. Terhadap Keluarga 

a. Media pendidikan karakter khususnya karakter nasionalisme dan kerja keras 

yang paling awal dan dasar adalah lingkungan keluarga. 

b. Lingkungan keluarga harus memberi contoh sekaligus menanamkan sejak dini 

karakter nasionalisme dan kerja keras agar kelak saat usianya telah dewasa ia 

dapat menerapkan karakter tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam 

masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. 



2. Terhadap Generasi Muda dan Masyarakat 

a. Sebagai generasi penerus bangsa, kelangsungan hidup negara Indonesia 

terletak dipundak para generasi muda. Apabila mereka tidak memiliki karakter 

nasionalisme dan kerja keras dalam benak masing-masing, maka dapat 

dipastikan bahwa eksistensi bangsa Indonesia akan berujung kehancuran. Oleh 

karena itu, pembentukan karakter nasionalisme dan kerja keras adalah salah 

satu bagian dari pendidikan karakter yang sangat penting untuk dilakukan. 

b. Masyarakat sebagai lingkungan kedua bagi pendidikan karakter setelah 

lingkungan keluarga memberikan andil yang besar bagi pembentukan karakter 

nasionalisme dan kerja keras pada generasi muda. 

3. Terhadap Pemerintah 

a. Pemerintah harus memperhatikan betul warga negara Indonesia yang berada di 

wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Tak terkecuali pegawai negeri 

sipil yang mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun lamanya. Tujuannya 

adalah agar karakter nasionalisme dan kerja keras yang mereka miliki dapat 

tetap terjaga, sehingga mereka tidak akan berpindah kewarganegaraan. 

b. Pemerintah harus menyamaratakan perhatiannya kepada semua warga negara 

Indonesia aga tidak ada daerah yang luput dari perhatiannya, sehingga 

kesejahteraan hidup dapat dirasakan semua warga negara Indonesia dari 

Sabang sampai Merauke. 

 

4. Terhadap Guru Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Guru Pendidikan Kewarganegaraan dapat menggunakan film Cerita dari Tapal 

Batas sebagai media pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan khususnya 

pada materi partisipasi dalam usaha pembelaan negara yang memiliki Standar 

Kompetensi (SK) 1 Menampilkan partisipasi dalam usaha pembelaan negara 

dan Kompetensi Dasar (KD) 1.1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan 

negara; 1.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara; 1.3 

Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara.. Selain itu, dapat 

digunakan juga pada materi prestasi diri dengan Standar Kompetensi 4 

Menampilkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa dan 



Kompetensi Dasar 4.1 Menjelaskan pentingnya prestasi diri bagi keunggulan 

bangsa; 4.2 Mengenal potensi diri untuk berprestasi sesuai kemampuan; 4.3 

Menampilkan peran serta dalam berbagai aktifitas untuk mewujudkan prestasi 

diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa. 

b. Guru Pendidikan Kewarganegaraan dapat menggunakan film Cerita dari Tapal 

Batas sebagai media pendidikan karakter khususnya karakter nasionalisme dan 

kerja keras. 

5. Terhadap Peneliti Berikutnya 

a. Semoga karya ini dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi penelitian 

berikutnya yang sejenis. 

b. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sekaligus tambahan 

pengetahuan untuk pengembangan penelitian sejenis yang akan datang. 
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