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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kejujuran merupakan bagian dari sifat positif manusia. Jujur itu mahal 

harganya, orang merusak kejujuran mendapat sanksi akan berat dan berlangsung 

lama. Kejujuran diikat dengan hati nurani manusia dan keduanya itu merupakan 

anugerah dari Allah SWT. Dua eleman ini saling terkait, ketika ucapan tak sesuai 

dengan kenyataan, hati menjadi risau karena ucapan dirasa tidak jujur. Kejujuranpun 

sekarang ini sangat diutamakan karna sebuah kejujuran sangat berharga. Jujur 

memang indah, sikap jujur membuat hidup kita lebih tentram tanpa ada tekanan dari 

luar maupun dari batin sendiri. 

Kejujuran merupakan satu kata yang amat sederhana namun di zaman sekarang 

menjadi sesuatu yang langka dan sangat tinggi harganya. Menurut Afif (2012), 

kejujuran berarti apa yang dikatakan sesuai dengan hati nurani atau sesuai dengan 

kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada adalah kenyataan yang sesungguhnya yang 

terjadi. Jujur juga dapat diartikan seseorang yang bersih hati dari perbuatan-

perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Jujur berarti juga menepati janji 

atau kesanggupan yang terlampir malalui kata-kata atau perbuatan. 

Merosotnya karakter kejujuran pada setiap manusia sangatlah memprihatinkan, 

sekarang ini banyak sekali manusia yang tidak berkata jujur baik itu anak kecil 
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maupun orang dewasa. Kejujuran dianggap sebagai sudah tidak penting lagi bahkan 

sebagian orang mengangap kejujuran tidak akan mengutungkan bagi dirinya. 

Stratifikasi di dalam masyarakat yang mendorong sebagian orang untuk berkata tidak 

jujur, orang berlomba-lomba untuk mencapai kesuksesan dengan cara membohongi 

orang lain baik itu dengan cara terang-terangan maupun dengan cara tertutup. 

Hampir setiap manusia tidak memiliki sifat jujur, bisa dilihat sekarang banyak warga 

Indonesia yang berprofesi sebagai pencuri, penjual yang berbuat curang bahkan 

koruptor.  

Kondisi masyarakat sekarang ini sangat memprihatinkan. Hal ini mendorong 

perlu diadakan pembinaan karakter kejujuran yang di mulai dari hal sederhana 

terlebih dahulu. Orang mau mengamalkan kejujuran dengan konsisten jika kondisi 

yang sedang dialami sedang baik, namun pada saat sebuah nilai kejujuran yang 

dipegang bertolak belakang dengan perasaan dan kondisi yang tidak menguntungkan 

akan menyebabkan orang untuk berbuat tidak jujur. Hal yang demikian perlu 

dihindari, maka perlu bimbingan baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun di 

sekolah.  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata 

pelajaran yang di dalamnya menekankan pada pembinaan karakter seseorang untuk 

mewujudkan manusia yang mampu hidup bermasyarakat. Banyak sekali cara 

pencapaian untuk membina karakter kejujuran selain menyampaikannya di dalam 

pembelajaran dan bimbingan orang tua ada cara lain yaitu dengan cara mengamati 

sebuah sinetron. Sinetron mengandung pesan-pesan moral yang baik untuk        

dijadikan teladan. Selain menampilkan sikap yang baik, sebuah sinetron juga 
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menampilkan sikap kurang baik yang tidak pantut untuk di contoh. Hal ini 

dikarenakan dalam sebuah sinetron terdapat peran antagonis (peran jahat) dan peran 

protagonis (peran baik). 

Sinetron  Tukang Bubur Naik Haji merupakan salah satu sinetron berseri yang 

tayang di RCTI. Sinetron Tukang Bubur Naik Haji selain menampilkan pesan moral 

juga terdapat karakter-karakter yang baik dan patut di teladani bagi generasi muda 

bangsa. Sinetron Tukang Bubur Naik Haji menceritakan tentang seorang Robby yang 

mengungkapkan kejujuran tentang keadaan yang sebenarnya terjadi ketika di kantor. 

Mertua Robby (H. Muhidin) mengira Robby berselingkuh dengan sekretarisnya. 

Dugaan itu makin kuat ketika istri Robby menelepon tidak diangkat padahal pada 

waktu itu keadaan anaknya sakit keras dan harus segera dirawat di rumah sakit. 

Setelah Robby tiba di rumah, Robby di beritahu pembantunya yang bernama mbak 

Pur. Mbak Pur menyampaikan berita bahwa anaknya yang bernama Habibi dibawa 

ke rumah sakit dikarenakan demam tinggi. Mendengar kabar itu Robby langsung 

menuju rumah sakit untuk mengetahui keadaan Habibi. Setiba di rumah sakit Robby 

dihadang oleh mertuanya untuk diajak berselisih pendapat. Robby dikira lebih 

mementingkan wanita selingkuhan dibandingkan anak yang sedang sakit. Selang 

beberapa waktu akhirnya Robby menjelaskan keadaan yang sebenarnya dihadapan 

keluarganya tentang masalah Robby terlambat mengetahui kabar Habibi yang sakit. 

Robby menjelaskan bahwa sesungguhnya malam itu sedang rapat dengan 

bawahannya. Robby mematikan ponselnya dengan maksud agar lebih fokus pada 

agenda rapat saat itu. Seluruh anggota keluarga memaafkan Robby setelah 

mendapatkan penjelasan. Kejujuran Robby membuat keluarga menjadi tentram 

kembali. 



 4 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, hal ini 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang Karakter Kejujuran dalam 

Sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “Konstruksi Karakter Kejujuran pada Sinetron 

Tukang Bubur Naik Haji Analisis Isi Episode 839-840 dalam Perspektif 

Pembelajaran Pendididikan Pancasila dan Kewarganegaraan”. Alasan peneliti 

memilih karakter kejujuran karena saat ini karakter kejujuran masih rendah 

khususnya di kalangan pelajar. 

 

B. Rumusan Masalah 

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

adalah: “Bagaimana konstruksi karakter kejujuran pada sinetron Tukang Bubur Naik 

Haji analisis isi episode 839-840 dalam perspektif pembelajaran Pendididikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktifitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas dan terarah. Pada penelitian ini, 

perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan 

diteliti sehingga dapat bekerja secara terarah. Mencari data sebagai langkah 

pemecahan masalahnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan yang 

didapat adalah: “Mendeskripsikan konstruksi karakter kejujuran pada sinetron 

Tukang Bubur Naik Haji analisis isi episode 839-840 dalam perspektif pembelajaran 

Pendididikan Pancasila dan Kewarganegaraan”. 
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D. Manfaat Penelitian 

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 dengan mengungkapkan nilai konstruksi kejujuran yang terkandung 

dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

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

semua pihak berkaitan dengan pendidikan karakter kejujuran dalam sinetron  

Tukang Bubur Naik Haji. 

b.  Melalui pemahaman mengenai rekonstruksi pendidikan karakter kejujuran 

diharapkan dapat membantu penonton dalam mengungkapkan makna yang 

terkandung dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah merupakan suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam 

kata-kata kunci yang ada pada judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Kontruksi adalah konstruksi memiliki dua pengertian, yang pertama konstruksi 

adalah metode elemen-elemen struktur yang dirancang, ditetapkan dan disusun. 

Sedangkan pengertian yang kedua konstruksi adalah penyatuan elemen-elemen 

struktur yang memiliki tujuan desain (Firmansyah, 2011). 

2. Karakter adalah atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan membedakan ciri 

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

bangsa (Hariyanto dan Samani, 2011:42). 

3. Kejujuran adalah sebuah nilai merupakan keputusan seseorang untuk 

mengungkapkan (dalam bentuk perasaan, kata-kata dan/atau perbuatan) bahwa 

realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau menipu orang 

lain untuk keuntungan dirinya (Kesuma dkk., 2011:16). 

4. Sinetron kependekan dari sinema elektronik, yakni sebuah film seri yang 

ditayangkan melalui media elektronik (televisi) (Zoebazary, 2012). 

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 dkk., 2011:1). 

http://id.shvoong.com/authors/ilham-zoebazary/

