
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas individu, baik 

secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk menopang dan 

mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka 

mensukseskan pembangunan. Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dalam pembangunan. Peningkatan sumber daya manusia di Indonesia 

dapat dilakukan dengan mengajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. 

Salah satu nilai yang terkandung dalam pancasila adalah penanaman karakter yang 

baik dalam diri setiap individu. Menurut Gunawan (2012:3), karakter adalah keadaan 

asli yang ada dalam diri individu seseorang yang membedakan antara dirinya dengan 

orang lain. Penanaman karakter bertujuan untuk membentuk pribadi seseorang agar 

memiliki budi pekerti yang baik, jujur, bertanggungjawab, tingkah laku yang baik, 

kerja keras dan sebagainya.   

Salah satu karakter yang perlu ditanamkan kepada generasi muda adalah kerja 

keras. Kerja keras dianggap penting bagi seorang individu untuk mencapai 

kesuksesan. Dewasa ini banyak generasi muda yang mengabaikan kerja keras, karena 

remaja cenderung memilih jalan instant untuk mencapai sesuatu tanpa bersusah 

payah. Merosotnya karakter kerja keras pada generasi muda sangat memprihatinkan, 

sehingga perlu adanya penanaman karakter kerja keras kepada peserta didik sejak 

dini baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.  
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Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata 

pelajaran yang mencanangkan program pendidikan karakter, diharapkan dengan 

adanya mata pelajaran ini peserta didik nantinya dapat memajukan bangsa Indonesia 

sebagai negara yang berkualitas, bersih dan mampu bersaing dikancah internasional 

dari segala aspek. Menurut Daryono dkk. (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.  

Saat ini marak sekali sinetron-sinetron yang mengandung pendidikan karakter  

yang bisa dilihat setiap hari di televisi. Salah satunya adalah sinetron Emak Ijah 

Pengen Ke Mekah yang menggambarkan karakter kerja keras, lewat sinetron ini 

diharapkan peserta didik memiliki kesadaran bahwa kerja keras merupakan hal 

terpenting dalam mencapai segala sesuatu untuk menggapai sebuah cita-cita, karena 

perlu diketahui diera modern ini banyak remaja-remaja menghalalkan segala cara 

untuk mendapatkan sesuatu tanpa kerja keras, disamping itu mereka cenderung 

mengandalkan orang tua. Sinetron Emak Ijah Pengen Ke Mekah mengandung 

berbagai macam pesan moral yang bermanfaat bagi peserta didik, salah satunya 

adalah pentingnya kerja keras, sinetron ini menceritakan tentang sosok ibu dan anak 

yang sabar, taat dalam beribadah, santun, jujur, dan pantang menyerah. Kondisi 

keuangan yang tidak mencukupi dan keadaan yang serba kekurangann, tidak 

menyurutkan cita-citanya untuk bisa pergi ke Mekah.  Emak Ijah berusaha keras 

dengan cara berjualan gado-gado dan dibantu anaknya yang bernama Abbas sebagai 

penarik bajaj agar dapat mengumpulkan uang banyak untuk mewujudkan impiannya.  
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Penanaman kerja keras dalam sinetron ini perlu diteladani oleh peserta didik 

sehingga peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting 

dalam pembentukan karakter bagi peserta didik yaitu sesuai dengan visi dan misinya 

yang menjadi pusat pengembangan pendidikan dan pembelajaran bidang Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaran serta Ketatanegaraan untuk membentuk bangsa yang 

berkarakter kuat dan memiliki kesadaran berkonstitusi menuju masyarakat yang 

madani, memajukan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta meningkatkan 

sumberdaya manusia yang berkarakter kuat, sehingga mampu memecahkan 

permasalahan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan masyarakat yang 

beragam. 

Berdasarkan uraian di atas, maka disadari bahwa kerja keras merupakan salah satu 

aspek penting yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, 

dipandang penting untuk mengadakan penelitian tentang “Penggambaran Karakter Kerja 

Keras pada Tokoh Emak Ijah dan Abbas dalam Sinetron Emak Ijah Pengen Ke 

Mekah Episode 1-3  (Analisis Isi untuk Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan)”. 

 

B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian 

Perumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan 

karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus mengetahui lebih 

dahulu permasalahan yang ada, sehingga dapat terarah dan terfokus. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu “Bagaimanakah Penggambaran Karakter Kerja Keras pada Tokoh Emak Ijah 
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dan Abbas dalam Sinetron Emak Ijah Pengen Ke Mekah Episode 1-3  (Analisis Isi 

untuk Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat merumuskan dengan jelas. Setiap penelitian perlu ada 

tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti, 

sehingga akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai langkah 

pemecahan masalah. Tujuan penelitian ini yaitu “Mendeskripsikan Penggambaran 

Karakter Kerja Keras pada Tokoh Emak Ijah dan Abbas dalam Sinetron Emak Ijah 

Pengen Ke Mekah Episode 1-3  (Analisis Isi untuk Pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan)”. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Sebuah penelitian diharapkan memberikan manfaat yang dapat dikembangkan. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu manfaat terutama pada segi 

teoritis maupun paraktis,  manfaat tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai studi 

analisis isi terhadap sinetron di Indonesia. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam analisis 

isi dalam mengungkap penggambaran kerja keras pada tokoh Emak Ijah dan 

Abbas dalam sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah Episode 1-3. 
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2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

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

semua pihak berkaitan dengan pendidikan karakter kerja keras yang 

ditemukan pada tokoh Emak Ijah dan Abbas dalam sinetron Emak Ijah 

Pengen ke Mekah Episode 1-3. 

b. Kajian mengenai penggambaran karakter kerja keras pada tokoh Emak Ijah 

dan Abbas diharapkan dapat membantu penonton dalam mengungkapkan 

makna yang terkandung dalam sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah Episode 

1-3. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah merupakan suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam 

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

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penggambaran. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 

(1989:250), penggambaran adalah proses, cara, perbuatan membuat gambar 

penceritaan, penguraian. 

2. Karakter. Menurut Samani dan Hariyanto (2011:42), karakter karakter sebagai 

atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan 

kompleksitas mental dari seseorang, suatu kelompok atau bangsa. 

3. Kerja Keras. Menurut Kesuma dkk. (2011:64), kerja keras adalah suatu istilah 

yang melingkupi suatu upaya yang terus dilakukan (tidak pernah menyerah) 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya sampai tuntas.     
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4. Tokoh. Menurut Nurgiyantoro (1995:85), tokoh diartikan sebagai  orang-orang 

yang ditampilkan dalam sebuah cerita naratif atau drama, yang oleh pembaca 

ditampilkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang 

diekspresikian dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam perbuatan. 

5. Analisis Isi. Menurut Bungin (2008:155), analisis isi adalah teknik penelitian 

untuk membuat inferensi-inferensi yang ditiru, dan sahih data dengan 

memperhatikan konteksnya. 

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

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah nama dari suatu mata 

pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah, membina moral anak didik 

sesuai dengan nilai-nilai pancasila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


