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Penelitian ini bertujuan untuk:  1) untuk mendeskripsikan isi cerita pada 
sinetron Gadjah Mada pada episode 123-127, 2) untuk mendeskripsikan 
gambaran karakter kerja keras pada sinetron Gadjah Mada pada episode 123-
127, dan 3) untuk mendeskripsikan nilai-nilai kerja keras pada sinetron Gadjah 
Mada pada episode 123-127 yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran 
PPKn. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek utama adalah 
pemain dalam sinetron Gadjah Mada. Objek utama adalah karakter kerja keras 
yang ada dalam diri Gadjah Mada. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, studi pustaka dan observasi. 
Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi 
sumber data dan triangulasi teknik atau metode pengumpulan data. Berdasarkan 
hasil analisis disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Sinetron Gadjah Mada 
pada epsiode 123-127 menceritakan tentang usaha Gadjah Mada dalam mencari 
dan merebut obat penawar untuk ibundanya yang terkena racun ular kiriman Nyi 
Klowi. Isi cerita pada episode 123-127 sarat akan nilai-nilai perjuangan yang 
pantas untuk diteladani terutama karakter kerja keras yang dimiliki Gadjah 
Mada. Sinetron Gadjah Mada episode 123-127 memuat pesan moral tentang 
pentingnya memiliki karakter kerja keras. 2) gambaran karakter kerja keras pada 
sinetron Gadjah Mada episode 123-127 adalah sebagai berikut: memiliki sikap 
pantang menyerah, adanya target dalam hidup, bertekun dalam usaha, dan 
bersyukur. Tanpa kerja keras, mustahil Gadjah Mada mampu mendapatkan obat 
penawar racun untuk ibundanya. 3) Pendidikan karakter kerja keras termuat 
dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VII 
Kurikulum 2013 pada kompetensi dasar Menumbuhkan Kesadaran dan 
Keterikatan pada Norma. Pada pembahasan kompetensi tersebut mengajarkan 
tentang nilai-nilai usaha kerja keras yang diteladani oleh pelajar dapat dilakukan 
dengan cara, yaitu: 1) Mengerjakan semua tugas kelas selesai dengan baik pada 
waktu yang telah ditentukan, 2) Tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan 
dalam pelajaran, dan 3) Tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah. 

 
Kata kunci : rekonstruksi, karakter kerja keras, sinetron gadjah mada. 
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PENDAHULUAN 

Negara Indonesia sebagai negara berkembang dalam pembangunannya 

membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat diandalkan. 

Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, berarti bangsa ini tidak mempunyai 

daya saing dan akan terpuruk dalam persaingan dunia. Pembangunan manusia 

Indonesia yang pada dasarnya merupakan pengenalan nilai-nilai dari Pancasila. 

Pembangunan ini meliputi pembangunan materiil dan spirituil. Salah satu nilai 

yang terkandung dalam pancasila adalah penanaman karakter yang baik dalam diri 

setiap individu. Samani dan Hariyanto (2011:42), karakter sebagai atribut atau 

ciri-ciri yang membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas 

mental dari seseorang, suatu kelompok atau bangsa. Menurut Gunawan (2012:3), 

karakter adalah keadaan asli yang ada dalam diri individu seseorang yang 

membedakan antara dirinya dengan orang lain. Berbicara mengenai pembangunan 

bangsa dan negara, dibutuhkan karakter kerja keras dari seluruh elemen 

masyarakat demi terlaksananya pembangunan di segala bidang. 

Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat 

Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan 

kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya 

nilai-nilai Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam 

mewujudkan nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai nilai budaya 

bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa. 

Dukungan perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan 

dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan 

kebangsaan saat ini, maka Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai 

salah satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit 

ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

tahun 2011-2015, di mana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan 

untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “mewujudkan masyarakat 

berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah 

Pancasila.” 



Pendidikan karakter yang berkaitan dengan pembinaan moral dalam hal ini 

mengenai perilaku menyimpang yang sering dialami oleh remaja dapat dipelajari  

melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Menurut Daryono (2011:1), 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah nama dari suatu mata 

pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah guna membina perkembangan 

moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai 

perubahan secara optimal dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan Pancasil dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata 

pelajaran yang sangat dominan dalam pembentukan pribadi seseorang atau untuk 

mewujudkan manusia yang mampu hidup bermasyarakat. Mata pelajaran PPKn 

merupakan salah satu mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam hal 

penanaman nilai-nilai moral kepada anak didik. Hal ini ditunjukkan dengan tujuan 

dari PPKn sendiri adalah adalah membentuk setiap insan menjadi warga negara 

yang baik, taat akan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat 

dominan dalam pembentukan pribadi seseorang atau untuk mewujudkan manusia 

yang mampu hidup bermasyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam membantu 

mengendalikan tingkah laku anak didiknya yang menyimpang dari aturan dan 

membentuk karakter, mengarahkan siswanya berperilaku baik.  

Saat ini marak sekali sinetron-sinetron yang tayang di televisi. Menurut 

Sunardian (2006), sinetron merupakan kependekan dari sinema elektronik. 

Diantaranya terdapat sinetron kolosal yang sarat dengan nilai dan pesan moral 

yang terkandung di dalamnya. Salah satu sinetron kolosal saat ini yang sedang 

menjadi minat baik orang tua, remaja maupun anak-anak adalah sinetron Gadjah 

Mada. Dahulu Gadjah mada ini merupakan film layar lebar, tetapi karena 

peminatnya sangat banyak maka seorang produser membuatnya menjadi sebuah 

cerita berseri. Sinetron Gadjah Mada merupakan salah satu film kolosal berseri 

yang tayang di MNC TV. Sinetron Gadjah Mada ini terkandung berbagai macam 

pesan moral yang bermanfaat bagi generasi muda bangsa. Sinetron Gadjah Mada 

menceritakan tentang seorang putra dari pendekar sakti dan pimpinan Prajurit 



Majapahit (Jawangkati) yang bernama Gadjah Mada. Kelahiran Gajah Mada 

ditandai dengan petir dan halilintar, pertanda ia akan menjadi orang besar. 

Jawangkati, ayah Gajah Mada, seorang pendekar sakti dan pimpinan Prajurit 

Majapahit, menginginkan anaknya kelak menjadi pemimpin dan ksatria 

Majapahit. Gadjah Mada mempunyai sifat-sifat seorang ksatria, menuruni bakat 

dari ayahnya. Salah satu karakter yang menonjol dalam diri Gadjah Mada adalah 

kerja keras. Menurut Aly, dkk (2006: 119), yang dimaksud dengan kerja keras 

adalah bekerja dengan batas-batas kemampuan yang maksimal tetapi tidak 

berlebihan dari kemampuan yang dimiliki. Keberhasilan duniawi maupun ukhrawi 

tidakan akan bisa dicapai tanpa adanya kerja keras. Sifat kerja keras ini 

ditunjukkan oleh Gadjah Mada saat mengembara mencari obat penawar racun 

untuk ibundanya yang sedang sakit. Karakter kerja keras Gadjah Mada yang 

berusaha dan pantang menyerah ini perlu diteladani oleh generasi penerus bangsa. 

Hal ini dikarenakan semakin rendahnya sifat kerja keras yang dimiliki oleh 

pemuda pemudi bangsa. Karakter kerja keras ini ditemukan juga sebagai salah 

satu karakter yang diajarkan di sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka disadari bahwa kerja keras merupakan 

salah satu aspek penting yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan 

bangsa. Hal ini menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Rekonstruksi Karakter Kerja Keras Pada Sinetron Gadjah Mada Untuk 

Mendukung Tercapainya Tujuan Pembelajaran PPKn (Analisis Isi Pada Episode 

123-127)” 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mendeskripsikan isi cerita pada 

sinetron Gadjah Mada pada episode 123-127, 2) untuk mendeskripsikan gambaran 

karater kerja keras pada sinetron Gadjah Mada pada episode 123-127, dan 3) 

untuk mendeskripsikan nilai-nilai kerja keras pada sinetron Gadjah Mada pada 

episode 123-127 yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran PPKn. 

 

METODE PENELITIAN 



Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono 

(2007:1-2), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. 

 Subjek penelitian ini adalah pemain dalam sinetron Gadjah Mada. Objek 

dalam penelitian adalah karakter kerja keras yang ada dalam diri Gadjah Mada, 

yang tercermin ketika ia sedang berjuang mencari obat untuk ibundanya yang 

sedang sakit. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode wawancara, observasi, dan dokumen.  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data perpanjangan waktu 

dengan penyimakan berulang-ulang, catat dan dokumentasi, sehingga data yang 

diperoleh benar-benar valid. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan metode analisis isi. Menurut Nyakla (2012), metode 

analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendapam terhadap isi 

suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Selain itu juga di 

menyimpulkan bahwa analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil 

kesimpulan dengan mengidentifikasikan berbagai karakteistik khusus suatu pesan 

secara objektif dan sistematis 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Isi Cerita Sinetron Gadjah Mada Episode 123-127 

Sinetron Gadjah Mada yang tayang setiap hari di MNC TV bukan hanya 

sekedar hiburan semata, tetapi isi sinetron Gadjah Mada juga mengandung pesan-

pesan moral, etika dan budi pekerti bagi para penontonnya. Sinetron Gadjah Mada 

yang bergenre kolosal memberikan banyak pesan-pesan positif kepada 

penontonya khususnya generasi muda bangsa. Hal ini dikarenakan sinetron 

Gadjah Mada mengajarkan perilaku-perilaku yang baik seperti berbakti kepada 

orang tua, kerja keras, sifat patriotisme (ksatria), kesetiakawanan dan kasih sayang 



terhadap sesama. Hal ini digambarkan dengan sikap Gadjah Mada yang selalu 

berbakti kepada ibundanya, patuh kepada perintah Eyang Wungkuk, selalu 

membela kaum yang lemah, sayang kepada teman-temannya dan selalu berusaha 

keras demi menggapai cita-citanya. 

Sinetron Gadjah Mada secara garis besar mengisahkan tentang  perjuangan 

seorang anak kecil yang bernama Gadjah Mada dalam menumpas segala bentuk 

kejahatan. Gadjah Mada merupakan anak tunggal dari seorang ksatria Majapahit 

yang bernama Jawangkati. Sejak kecil Gadjah Mada sudah menunjukkan sifat-

sifat seorang ksatria yang dimiliki oleh ayahnya. Musuh utama Gadjah Mada 

adalah Nyi Klowi. Selain Nyi Klowi, Gadjah Mada juga mempunyai musuh-

musuh yang tak lain adalah pengikut Nyi Klowi yaitu Gendro, Patiraga, 

Carubawor, Bajulbali dan  Kartasura. Nyi Klowi selalu membuat keonaran di desa 

Mada dan berusaha menggulingkan pemerintahan Kertarejasa. Namun, usaha Nyi 

Klowi tersebut selalu di hadang oleh Gadjah Mada. Gadjah Mada selalu berhasil 

menghalangi niat jahat Nyi Klowi. 

Sinetron Gadjah Mada pada epsiode 123-127 menceritakan tentang usaha 

Gadjah Mada dalam mencari dan merebut obat penawar untuk ibundanya yang 

terkena racun ular kiriman Nyi Klowi. Isi cerita pada episode 123-127 sarat akan 

nilai-nilai perjuangan yang pantas untuk diteladani terutama karakter kerja keras 

yang dimiliki Gadjah Mada. Sinetron Gadjah Mada episode 123-127 memuat 

pesan moral tentang pentingnya memiliki karakter kerja keras. Tanpa kerja keras, 

mustahil Gadjah Mada mampu mendapatkan obat penawar racun untuk 

ibundanya. Sikap kerja keras Gadjah Mada episode 123-127 ditunjukkan melalui 

usaha kerja keras, pantang menyerah, memiliki target, dan selalu bersyukur 

dengan apa yang didapatkan.  Hal ini sesuai dengan pendapat dari Josua (2013) 

terkait sifat-sifat yang umumnya dimiliki oleh seseorang yang mempunyai sifat 

kerja keras. 

Cerita sinetron Gadjah Mada episode 123-127 diawali dengan ibunda 

Gadjah Mada yang terkena gigitan ular kiriman Nyi Klowi. Nyi Klowi membenci 

Gadjah Mada dan mengirimkan ratusan ular untuk membunuh semua yang ada di 

kediaman Gadjah Mada. Adegan tersebut terdapat dalam episode 123-125. 



Episode 126 mengisahkan tentang Gadjah Mada yang segera berusaha mencari 

obat penawar racun untuk ibundanya. Gadjah Mada menyadari bahwa lebih cepat 

dia pergi mencari obat penawar racun tersebut, maka hasil yang didapat tentu akan 

lebih baik. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Rangga (2012) terkait dengan 

faktor-faktor yang dapat menghambat seseorang mencapai tujuannya yaitu: 1) 

menunda-nunda pekerjaan, 2) tidak tahu prioritas, 3) menyerah terlalu cepat, 4) 

tetap berada di zona nyaman, 5) tidak ada tindakan, 6) tidak memiliki mimpi, 7) 

perfeksionis, 8) budaya instan, 9) tidak fokus, dan 10) manajemen waktu yang 

buruk.  

Semadi yang dilakukan Gadjah Mada menunjukkan jalan bahwa mustika 

sawer milik Nyi Klowi adalah obat penawar racun untuk sang ibunda tercinta. 

Gadjah Mada yang mempunyai sifat sayang dan berbakti kepada orang tua tanpa 

berpikir panjang segera pergi mencari keberadaan Nyi Klowi. Pengembaraan 

Gadjah Mada disertai oleh Eyang Wungkuk. Seluruh penjuru kota dan desa-desa 

kecil telah disusuri Gadjah Mada, akan tetapi Nyi Klowi belum berhasil 

ditemukan. Rintangan yang ditemui Gadjah Mada di jalan tidak dihiraukan. 

Gadjah Mada tetap bersemangat mencari apa yang menjadi tujuannya. Gadjah 

Mada tidak mudah berputus asa dengan kegagalan yang sering dialami. Gadjah 

Mada yakin bahwa dengan kerja keras dan pertolongan dari Sang Hyang Widhi 

semua usahanya pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Aly, dkk (2006: 119), terkait dengan pengertian kerja keras yaitu 

bekerja dengan batas-batas kemampuan yang maksimal tetapi tidak berlebihan 

dari kemampuan yang dimiliki. Keberhasilan duniawi maupun ukhrawi tidakan 

akan bisa dicapai tanpa adanya kerja keras. 

Kepercayaan Gadjah Mada akan usaha kerja keras dan pertolongan dari 

Sang Hyang Widhi juga sesuai dengan pendapat Josua (2013) yang menjelaskan 

bahwa karakter kerja keras mempunyai peranan penting yaitu: 

1) Manusia sadar akan kebutuhan hidupnya yang harus dipenuhi, agar hidup 

menjadi bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. 

2) Manusia dituntut untuk bersikap kreatif dan rajin bekerja, sebab tanpa bekerja 

seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.  



3) Manusia menyadari bahwa tidak ada rezeki dan kebahagiaan yang datangnya 

dari langit, melainkan harus diraih dengan kerja keras, banting tulang, dan 

peras keringat. 

4) Manusia menyadari bahwa ada kekuatan lain di luar kekuatan yang 

dimilikinya, sehingga hasil dari kerja kerasnya harus dipasrahkan sepenuhnya 

kepada keagungan Allah SWT. Oleh karena itu, manusia wajib berdoa atas 

semua kerja kerasnya. 

5) Manusia semakin kuat keimanannya, karena disamping kerja kerasnya juga 

kepasrahannya kepada kehendak terbaik Allah SWT. 

6) Manusia tidak memilih salah satunya, bekerja atau berdoa, melainkan kedua-

duanya sangat penting dilakukan. Bekerja keras terlebih dahulu, kemudian 

berdoa memohon perlindungan dan keberhasilan. 

Gadjah Mada sadar bahwa apa yang menjadi tujuannya harus dicapai 

melalui usaha kerja keras. Berdiam diri tidak akan menyelesaikan masalah, karena 

keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Keberhasilan tidak diraih dengan 

cara mudah, tetapi melalui perjuangan keras. Selain itu, Gadjah Mada juga yakin 

bahwa ada kekuatan lain di luar kekuatan yang dimilikinya yaitu kekuatan Sang 

Hyang Widhi yang selalu membantunya mencapai apa yang menjadi tujuannya. 

Oleh karena itu, Gadjah Mada merasa wajib berdoa kepada Sang Hyang Widhi 

atas semua kerja kerasnya. Gadjah Mada yakin bahwa Yang Maha Kuasa mampu 

menilai seberapa kerja kerasnya dan memberi imbalan yang pantas untuk kerja 

keras yang telah dilakukan.  

2. Gambaran Karakter Kerja Keras pada Sinetron Gadjah Mada Episode 123-127 

Karakter kerja keras dapat ditemukan dalam sinetron Gadjah Mada pada 

episode 123-127. Hal ini dibuktikan dengan adanya usaha Gadjah Mada dalam 

mencari obat penawar racun untuk ibundanya. Sikap kerja keras yang dimiliki 

Gadjah Mada sesuai dengan pendapat Josua (2013) yang menjelaskan bahwa 

seorang pekerja keras memiliki sifat-sifat yaitu: 

1) Memiliki sikap pantang menyerah. Gadjah Mada memiliki sifat pantang 

menyerah dalam mencapai tujuannya. Nilai-nilai kerja keras dalam Sinetron 

Gadjah Mada pada episode 123-127 dapat dilihat saat Gadjah Mada disertai 

Eyang Wungkuk pergi mengembara untuk mencari obat penawar racun Lailan 



Mangrani. Cuplikan adegan ini dapat dilihat pada episode 123. Usaha merebut 

penawar racun juga sangat sulit. Salah satunya melalui pertarungan Gadjah Mada 

dengan Nyi Klowi dan para pengikutnya. Cuplikan adegan ini dapat dilihat pada 

episode 124-127. 

2) Adanya target dalam hidup. Gadjah Mada bersumpah akan mendapatkan 

obat penawar racun itu dengan berbagai cara. Sekalipun Gadjah Mada sering 

menemui halangan, namun Gadjah Mada tetap fokus pada tujuannya. Gadjah 

Mada akan terus berusaha sampai mendapatkan obat penawar racun untuk 

ibundanya. Kebulatan tekad Gadjah Mada dapat dilihat pada episode 125. 

3) Bertekun dalam usaha. Tercapainya tujuan Gadjah Mada tidak terlepas 

dari ketekunan Gadjah Mada mencari obat untuk ibundanya. Berbagai halangan 

dan rintangan yang menghadang terus dilewati demi mendapatkan obat tersebut. 

Kegagalan yang dihadapinya tdiak lantas membuat Gadjah Mada patah semangat. 

Ketekunan Gadjah Mada dalam mencari obat untuk ibundanya tidak hanya 

digambarkan melalui pertarungan dengan musuh-musuhnya, tetapi juga dilakukan 

dengan cara semadi dan memperdalam ilmu kanuragannya. Cuplikan adegan 

Gadjah Mada melakukan semadi dapat dilihat pada episode 124 dan 125. 

4) Bersyukur. Gadjah Mada mengucapkan ”terima kasih” kepada Sang 

Hyang Widhi setelah mendapatkan petunjuk tentang obat penawar racun, petunjuk 

keberadaan Nyi Klowi dan ketika ibundanya dapat terselamatkan dari racun ular. 

Rasa syukur Gadjah Mada dapat dilihat pada episode 126 dan episode 127. 

3. Nilai-nilai Kerja Keras pada Sinetron Gadjah Mada Episode 123-127 yang 

Mendukung Tercapainya Tujuan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

Pendidikan karakter kerja keras termuat dalam buku Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan SMP Kelas VII Kurikulum 2013 pada kompetensi dasar 

Menumbuhkan Kesadaran dan Keterikatan pada Norma. Pada pembahasan 

kompetensi tersebut mengajarkan tentang nilai-nilai usaha kerja keras yang 

diteladani oleh pelajar dapat dilakukan dengan cara, yaitu: 1) Mengerjakan semua 

tugas kelas selesai dengan baik pada waktu yang telah ditentukan, 2) Tidak putus 

asa dalam menghadapi kesulitan dalam pelajaran, dan 3) Tidak mudah menyerah 



dalam menghadapi masalah. Hal ini sesuai dengan Menurut Pusat Kurikulum 

Balitbang Kemendiknas (2010: 37) mengenai hal-hal yang mencerminkan sikap 

kerja keras bagi pelajar. Sikap kerja keras yang dimiliki oleh masing-masing 

pelajar tidak hanya memperlancar proses pembelajaran, tetapi juga akan 

menjadikan siswa pribadi yang lebih baik di kalangan masyarakat. 

Selain sikap kerja keras yang harus dimiliki oleh masing-masing siswa, 

keberhasilan penanaman karakter tersebut juga tidak lepas dari peran guru 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Guru sebagai salah satu unsur dalam 

proses belajar mengajar memiliki multi peran, tidak terbatas hanya sebagai 

pengajar yang melakukan transfer ilmu pengetahuan. Tetapi juga sebagai 

pembimbing yang mendorong potensi yang dimiliki. Artinya, guru memiliki tugas 

dan tanggung jawab yang komplek terhadap pencapaian tujuan pendidikan, guru 

tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu yang akan diajarkan dan memiliki 

seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, namun juga dituntut 

untuk menampilkan kepribadian yang mampu menjadi teladan bagi siswa.  Hal ini 

sesuai dengan Rishandi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul ”Etos Kerja 

Guru  PPKn dan Hubungannya dengan Prestasi Belajar Siswa SMP Negeri 6 

Sipirok”, menyimpulkan bahwa etos kerja guru PPKn berpengaruh positif 

terhadap peningkatan prestasi belajar siswa SMP Negeri 6 Sipirok. Hasil etos 

kerja guru PPKn ditunjukan dengan tingginya hasil belajar siswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis peneltian ini beberapa hal  yang dapat disimpulkan 

dalam penelitian ini. 

1. Isi cerita pada sinetron Gadjah Mada pada episode 123-127 

Sinetron Gadjah Mada pada epsiode 123-127 menceritakan tentang usaha 

Gadjah Mada dalam mencari dan merebut obat penawar untuk ibundanya yang 

terkena racun ular kiriman Nyi Klowi. Isi cerita pada episode 123-127 sarat akan 

nilai-nilai perjuangan yang pantas untuk diteladani terutama karakter kerja keras 

yang dimiliki Gadjah Mada. Sinetron Gadjah Mada episode 123-127 memuat 

pesan moral tentang pentingnya memiliki karakter kerja keras. Tanpa kerja keras, 



mustahil Gadjah Mada mampu mendapatkan obat penawar racun untuk 

ibundanya. Sikap kerja keras Gadjah Mada episode 123-127 ditunjukkan melalui 

usaha kerja keras, pantang menyerah, memiliki target, dan selalu bersyukur 

dengan apa yang didapatkan.  

 

2. Gambaran karakter kerja keras pada sinetron Gadjah Mada episode 123-127 

Adapun gambaran karakter kerja keras pada sinetron Gadjah Mada episode 

123-127 adalah sebagai berikut. 

a. Memiliki sikap pantang menyerah 

Gadjah Mada memiliki sifat pantang menyerah dalam mencapai tujuannya. 

Berkali-kali usaha Gadjah Mada digagalkan oleh Nyi Klowi beserta pengikutnya, 

akan tetapi Gadjah Mada tidak putus asa. Gadjah Mada tetap bertekad dan 

berusaha merebut penawar racun dari tangan Nyi Klowi. 

b. Adanya target dalam hidup 

Eyang Wungkuk selalu mengatakan kepada Gadjah Mada bahwa segala 

sesuatu yang benar-benar diusahakan akan membuahkan hasil yang memuaskan. 

Gadjah Mada tetap bertekad mencari obat penawar racun tersebut, meskipun 

berkali-kali menemui hambatan. Berbagai cara dilakukan Gadjah Mada demi 

mendapatkan obat penawar racun tersebut. 

c. Bertekun dalam usaha 

Ketekunan adalah sebuah kepribadian yang tangguh, dan bertekad kuat 

dalam mencapai target dalam hidup. Kepribadian yang tekun akan membuat diri 

bekerja keras dalam meraih kesuksesan. Ketekunan dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan yang hendak diwujudkan. Gadjah Mada mampu mencapai tujuannya 

karena ketekunan usaha yang dilakukan. Berbagai halangan dan rintangan yang 

menghadang terus dilewati demi mendapatkan obat penawar racun. Kegagalan 

yang dihadapi Gadjah Mada tidak membuatnya patah semangat. Ketekunan 

Gadjah Mada dalam mencari obat untuk ibunda tidak hanya digambarkan melalui 

pertarungannya dengan para musuh-musuhnya tetapi juga dilakukan dengan cara 

semadi dan lebih memperdalam ilmu kanuragan.   

d. Bersyukur  



Semua yang telah diberikan-Nya hendaklah selalu disyukuri, karena dengan 

bersyukur akan lebih menghargai apa yang telah lakukan selama ini. Hal ini juga 

dilakukan oleh Gadjah Mada setelah mendapatkan petunjuk dari Sang Hyang 

Widhi tentang obat penawar racun ular. Gadjah Mada mengucapkan ”terima 

kasih” kepada Sang Hyang Widhi setelah mendapatkan petunjuk tentang 

keberadaan Nyi Klowi. Rasa syukur Gadjah Mada terlihat pada episode 126. Rasa 

syukur Gadjah Mada kepada Sang Hyang Widhi juga terlihat ketika Eyang 

Wungkuk berhasil menyembuhkan Lailan Mangrani. 

3. Nilai-nilai kerja keras pada sinetron Gadjah Mada episode 123-127 yang 

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

Nilai-nilai kerja keras pada Sinetron Gadjah Mada epsiode 123-127 yaitu 

memiliki sikap pantang menyerah, adanya target hidup, bertekun dalam usaha dan 

bersyukur. Nilai kerja keras merupakan salah satu pendidikan karakter yang 

diajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Sikap kerja keras tersebut diharapkan juga dimiliki oleh generasi muda bangsa. 

Mengingat karakter kerja keras siswa yang rendah, maka sikap tersebut mampu 

direkonstruksi melalui sinetron Gadjah Mada khususnya pada episode 123-127. 

Pendidikan karakter kerja keras termuat dalam buku Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan SMP Kelas VII Kurikulum 2013 pada kompetensi dasar 

Menumbuhkan Kesadaran dan Keterikatan pada Norma. Pada pembahasan 

kompetensi tersebut mengajarkan tentang nilai-nilai usaha kerja keras yang 

diteladani oleh pelajar dapat dilakukan dengan cara, yaitu: 1) Mengerjakan semua 

tugas kelas selesai dengan baik pada waktu yang telah ditentukan, 2) Tidak putus 

asa dalam menghadapi kesulitan dalam pelajaran, dan 3) Tidak mudah menyerah 

dalam menghadapi masalah. 

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

berikut. 

1. Kepada Masyarakat 

a. Masyarakat adalah elemen penting bagi terwujudnya suatu pendidikan yang 

bersih. Masyarakat menciptakan generasi muda belajar tentang pendidikan 



nilai khusus karakter kerja keras, masyarakat diharapkan memberi contoh 

yang baik mengenai karakter kerja keras. 

b. Masyarakat diharapkan selalu memberi perhatian kepada generasi muda 

berkaitan dengan upaya pembelajaran pendidikan karakter kerja keras dan 

mengarahkan generasi muda pada hal-hal yang bersifat positif. 

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 sinetron sebagai media pembelajaran. 
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