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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan hidup setiap individu tentunya akan berbeda dengan individu 

yang lain, untuk dapat mencapai diperlukan usaha dan kerja keras serta dapat 

mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Kerja keras penting bagi 

pembangunan bangsa melalui pendidikan. Pendidikan adalah harapan bangsa, 

dari pendidikan inilah diharapkan masa depan mempunyai landasan yang kuat. 

Landasan yang mampu membuat generasi muda menjadi mandiri dengan 

segala potensi yang dimilikinya. Fungsi pendidikan begitu besar terhadap 

perkembangan zaman. 

Tujuan pendidikan nasional mengarah pada pengembangan berbagai 

karakter manusia, secara singkat pendidikan nasional seharusnya bukan 

pendidikan akademik saja. Menurut Kartadinata yang dikutip oleh Kesuma, 

dkk. (2011:9), ukuran pendidikan: 

Ukuran keberhasilan pendidikan yang berhenti pada angka ujian, seperti 
halnya ujian nasional, adalah sebuah kemunduran, karena dengan 
demikian pembelajaran akan menjadi sebuah proses menguasai 
keterampilan dan mengakumulasi pengetahuan. Paradigma ini 
menempatkan peserta didik sebagai pelajar imitatif dan belajar dari 
ekspose-ekspose didaktis yang akan berhenti pada penguasaan fakta, 
prinsip, dan aplikasinya. Paradikma ini tidak sesuai dengan esensi 
pendidikan yang digariskan dalam UU Sisdiknas. 
 
Tiga ranah yang harus dikuasai dalam pendidikan, yaitu ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berorientasi pada penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, ranah afektif berkaitan dengan attitude, moralitas, 
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spirit, dan karakter, sedangkan ranah psikomotorik berkaitan dengan 

keterampilan yang sifatnya prosedural dan cenderung mekanis. Kenyataan 

yang terjadi hanyalah dominan pada kognitif kemudian psikomotorik. 

Akibatnya, output pendidikan hanya memiliki kemampuan intelektual tinggi, 

pintar, juara kelas, namun miskin kemampuan membangun kerja sama dan 

cenderung egois. Menurut Wiyani (2012:3), Pendidikan pada esensinya 

merupakan: 

Sebuah upaya dalam rangka membangun kecerdasan manusia, baik 
kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oleh karenanya, 
pendidikan secara terus menerus dibangun dan dikembangkan agar 
menghasilkan generasi yang unggul; unggul dalam ilmu, iman, dan amal. 

 
Pendidikan menjadikan manusia lebih bernilai. Menurut Darmadi 

(2007:72), nilai adalah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan 

manusia. Nilai dijadikan landasan dalam bersikap dan bertingkah laku. 

Manusia yang bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku 

dalam masyarakat disebut baik secara moral. Moral yang baik akan 

menjadikan manusia yang berkarakter. Karakter yang kuat adalah landasan 

fundamental untuk dapat hidup bersama secara damai, karakter dimaknai 

sebagai cara berpikir dan berperilaku setiap individu untuk hidup dan bekerja 

sama baik di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era reformasi memuat 

aspek nation and character building, cinta tanah air, rela berkorban dan bela 

negara, sistem pemerintahan negara yang good governance yang demokratis 

dalam masyarakat madani. 
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Budaya mencontek saat ulangan merupakan hal yang sudah biasa, 

bahkan bagi mahasiswa perguruan tinggi plagiarisme saat menyelesaikan 

tugas banyak terjadi. Peserta didik jaman sekarang kurang bisa menghargai 

bagaimana orang tua telah bekerja keras membiayai pendidikan mereka, 

mengerjakan tugas sesuka hatinya dan kurang bertanggung jawab. Berbagai 

fakta tersebut menunjukkan karakter-karakter yang lemah 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk kemajuan bangsanya, 

untuk menghadapi teknologi yang terus berkembang, maka sumber daya 

manusia yang terampil dan mandiri juga perlu ditingkatkan. Nilai karakter 

dalam dunia pendidikan bisa disampaikan melalui film. Film merupakan 

media yang dipakai untuk merekam suatu keadaan atau mengemukakan 

sesuatu. Film dipakai untuk memenuhi suatu kebutuhan umum yaitu 

mengkomunikasikan suatu gagasan, pesan, atau kenyataan, karena keunikan 

dimensinya. Film sebagai media pembelajaran yang agar dengan penggunaan 

atau penerapannya dapat mencapai tujuan materi pembelajaran yang ingin 

disampaikan, serta media film dapat membantu dalam membentuk 

karakteristik individu menuju kearah yang lebih dinamis dan kreatif.  

Film bukan saja untuk menghibur tetapi juga memuat pesan-pesan di 

dalamnya. Penelitian ini menganalisis film yang berjudul “Tampan Tailor” 

yang menceritakan tentang keluarga Topan yang diperankan oleh Vino G. 

Bastian di dalam usahanya untuk membesarkan putra tunggalnya yang 

bernama Bintang yang diperankan oleh Jefan Nathanio. Perjuangan tersebut 

diawali saat Topan telah kehilangan Tami yang meninggal dunia akibat 
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penyakit kanker. Tidak berhenti disitu, Topan juga harus kehilangan tempat 

tinggal sehingga Bintang terpaksa putus sekolah setelah usaha jahit baju 

bernama Tampan Tailor yang dibangun bersama mendiang istrinya bangkrut, 

meskipun demikian keberadaan Bintang membuat Topan tersadar untuk tidak 

boleh menyerah. 

Film dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dalam dunia 

pendidikan, berdasarkan makna karakter tokoh yang terkandung dalam alur 

cerita sebuah film sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran. Film Tampan 

Tailor dapat dijadikan sebagai keperluan pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan melalui tokoh utama dalam film yang berkarakter kerja 

keras dan tanggung jawab demi keluarga. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Nilai karakter kerja keras dan tanggung jawab pada film 

Tampan Tailor, analisis isi film sebagai media pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada, dengan permasalahan 

yang jelas maka proses pemecahan masalahnya akan terarah dan terfokus pada 

permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka 

dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana muatan 
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nilai karakter kerja keras dan tanggung jawab yang terkandung pada film 

Tampan Tailor?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, 

perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah 

yang akan diteliti sehingga akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari 

data sampai langkah pemecahan masalahnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: “Mendeskripsikan muatan nilai 

karakter kerja keras dan tanggung jawab yang terkandung pada film Tampan 

Tailor”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Suatu penelitian diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

dikembangkan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

terutama pada segi teoritis maupun praktisnya, manfaat tersebut secara 

terperinci adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan pengetahuan mengenai suatu analisis, terutama 

dalam bidang penelitian terhadap film Indonesia yang menggunakan 

analisis isi 
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b. Menambah cakrawala pengetahuan khususnya mengenai gambaran 

nilai karakter kerja keras dan tanggung jawab pada film Tampan 

Tailor.  

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan 

yang berguna bagi mahasiswa terhadap nilai karakter yang terdapat 

pada film Tampan Tailor. 

b. Melalui pemahaman mengenai nilai karakter kerja keras dan tanggung 

jawab diharapkan dapat membantu penonton dalam mengungkapkan 

makna yang terkandung pada film Tampan Tailor. 

 

E. Daftar Istilah 

Peneliti ingin meneliti mengenai nilai karakter kerja keras dan tanggung 

jawab pada film “Tampan Tailor” (analisis isi film sebagai media 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Oleh karena itu, 

peneliti perlu mengetahui definisi-definisi mengenai, nilai, karakter, kerja 

keras, tanggung jawab, film, analisis isi dan media. Demikian uraiannya 

sebagai berikut: 

1. Nilai. Menurut Saefullah (2012:143), nilai adalah “rujukan dan 

keyakinan dalam menentukan suatu pilihan”. Menurut Darmadi (2007:50), 

nilai (value) berasal dari bahasa latin “valere” secara harfiah berarti 

baik/buruk yang kemudian artinya diperluas menjadi segala sesuatu yang 

disenangi. 
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2. Karakter. Menurut Kertajaya yang dikutip oleh Majid dan Andayani 

(2011:11), karakter adalah ciri khas yang dimiliki suatu benda atau individu. 

Ciri khas tersebut adalah asli dan merupakan mesin pendorong bagaimana 

seorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu. 

3. Kerja Keras. Menurut Gunawan (2012:33), kerja keras merupakan 

suatu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

4. Tanggung Jawab. Menurut Gunawan (2012:33), tanggung jawab 

merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, budaya), negara dan Tuhan YME. 

5. Film. Menurut Ardianto dan Lukiati (2005:134), film adalah “karya 

seni yang diproduksi secara kreatif dan memenuhi imajinasi orang yang 

bertujuan memperoleh estetika (keindahan) yang sempurna”. 

6. Analisis Isi. Menurut Holsti yang dikutip oleh Eriyanto (2013:15), 

analisis isi adalah “suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang 

dilakukan secara objektif dan identifikasisistematis dari karakteristik pesan”. 

Menurut Bungin (2008:155), analisis isi adalah “teknik penelitian untuk 

membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable), dan sahih data 

dengan memperhatikan konteksnya”. 

7. Media. Menurut Sundayana (2013:4), media merupakan “wahana 

penyalur informasi belajar atau penyalur pesan”. Menurut Sadiman yang 
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dikutip oleh Musfiqon (2012:26), media adalah “perantara atau pengantar 

pesan dari pengirim ke penerima pesan”. 

 


