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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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. 

Menurut Haryanto (2012), pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk 

kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam 

tindakan nyata seseorang yaitu tingkah laku yang baik, jujur bertanggungjawab, 

menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya. 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 

1 



2 

 

bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa (Buku Induk Kebijakan Nasional 

Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025). 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 Pancasila 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 
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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. Berdasarkan pengertian di atas, 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. 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, demokratis, berbudi luhur dan mempunyai sifat nasionalisme. 

Sifat kerja keras ini ditunjukkan oleh Gadjah Mada saat mengembara mencari obat 
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penawar racun untuk ibundanya yang sedang sakit. Karakter kerja keras Gadjah 

Mada yang berusaha dan pantang menyerah ini perlu diteladani oleh generasi 

penerus bangsa. Menurut Kesuma (2011: 65), saat ini begitu banyak pemuda yang 

merupakan penduduk produktif tetapi lebih memilih bekerja ringan tetapi tidak halal 

dibandingkan bekerja keras yang halal. 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 menjadikan 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)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang didapat 

adalah: 

1. Bagaimana isi cerita pada sinetron Gadjah Mada pada episode 123-127? 

2. Bagaimana gambaran karakter kerja keras pada sinetron Gadjah Mada pada 

episode 123-127? 

3. Apa saja nilai-nilai kerja keras pada sinetron Gadjah Mada pada episode 123-127 

yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran PPKn? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan masalah yang didapat 

adalah: 
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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. 

3. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai kerja keras pada sinetron Gadjah Mada pada 

episode 123-127 yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran PPKn. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian yang dapat penulis ambil dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai studi 

analisis isi terhadap sinetron di Indonesia, terutama dalam bidang penelitian 

film Indonesia yang menggunakan analisis isi. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam analisis 

isi dalam mengungkap nilai rekonstruksi kerja keras yang terkandung dalam 

sinetron Gadjah Mada. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitiaan ini dapat digunakan sebagai masukan yang bermanfaat bagi 

semua pihak berkaitan dengan pendidikan karakter kerja keras dalam sinetron 

Gadjah Mada. 

b. Melalui pemahaman mengenai rekonstruksi pendidikan karakter kerja keras 

diharapkan dapat membantu penonton dalam mengungkapkan makna yang 

terkandung dalam sinetron Gadjah Mada. 
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E. Daftar  istilah 

1. Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula; 

penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun 

kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula (Setyawan, 2012) 

2. Karakter karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan membedakan 

ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental dari seseorang, suatu kelompok 

atau bangsa (Samani dan Hariyanto, 2011:42). 

3. Kerja keras adalah suatu istilah yang melingkupi suatu upaya yang terus 

dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi 

tugasnya sampai tuntas. Kerja keras mengarah pada sisi yang harus dicapai demi 

kebaikan/kemaslahatan manusia dan lingkungannya (Kesuma, dkk, 2011: 64) 

4. Pembelajaran adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur saling mempengaruhi terhadap 

pencapaian tujuan pembelajaran (Hamalik, 1995:57). 

5. 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 

(Daryono, 2011:1). 

 


