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ABSTRAK 

 

 

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) 

 

Elsya Ningrum. A 220110 077. Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2015. xvi + 83 halaman 

(termasuk lampiran) 

  
Penelitian ini bertujuan untuk 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). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek 
penelitian ini adalah sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah Episode 1-3. Objek 
penelitian adalah karakter kerja keras. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan metode dokumentasi dan studi kepustakaan. Uji keabsahan data 
dengan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau metode pengumpulan 
data. Analisis data menerapkan model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi 
data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Karakter kerja keras dapat 
ditemukan pada tokoh Emak Ijah dan Abbas dalam sinetron Emak Ijah Pengen ke 
Mekah Episode 1-3, yaitu: a) Mengerjakan semua tugas selesai dengan baik pada 
waktu yang telah ditentukan, b) Tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan, dan c) 
Tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah; 2) Karakter Kerja Keras pada 
Tokoh Emak Ijah dan Abbas dalam Sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah Episode  
1-3 mendukung tercapainya tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan sebagaimana termuat dalam buku Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan SMP Kelas VII pada kompetensi dasar Menumbuhkan Kesadaran 
dan Keterikatan pada Norma. Karakter kerja keras merupakan salah satu 
pendidikan karakter yang diajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan. Karakter kerja keras dapat ditemukan pada tokoh Emak Ijah 
dan Abbas dalam Sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah Episode 1-3 yang dapat 
diteladani oleh peserta didik yaitu pantang menyerah, adanya target dalam hidup, 
serta tekun dalam usaha dan bersyukur. 

 
Kata kunci : Penggambaran, Karakter, kerja keras, sinetron, analisis isi 
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PENDAHULUAN 

 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.  

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 
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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-cita Emak Ijah 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. 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)”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggambaran 

karakter kerja keras pada tokoh Emak Ijah dan Abbas dalam Sinetron Emak Ijah 
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Pengen ke Mekah Episode 1-3 (Analisis Isi untuk Pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan). 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2005:1), 

metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga 

sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan 

untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, 

karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.  Menurut 

Hamidi (2010:74), dalam pelajaran bahasa secara esensial yang dimaksud subjek 

dalam suatu kalimat adalah orang yang melakukan sesuatu. Subjek penelitian ini 

adalah sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah. Objek adalah unsur-unsur yang 

bersama-sama dengan sasaran penelitian membentuk kata dan kontek data 

(Sudaryanto, 1998:30). Objek dalam penelitian adalah karakter kerja keras yang ada 

dalam diri Emak Ijah Pengen ke Mekah tercermin ketika beliau bekerja lebih giat 

lagi berjualan gado-gado agar dapat mengumpulkan uang lebih banyak dan bisa 

digunakan untuk pergi ke Mekah. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah interaktif yang meliputi 

teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan dua macam 

triangulasi, pertama triangulasi sumber data berupa media Youtube dan informasi 

dari internet. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal 

dari dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan model interaktif, 

yaitu melalui Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan 

kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Sinopsis Sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah Episode 1-3 

Sinetron Emak Ijah Pengen Ke Mekah episode 1-3 mengisahkan tentang awal 

mula Emak Ijah ingin mengunjungi Baitullah untuk menunaikan rukun Islam yang ke 

lima. Keinginan Emak Ijah untuk naik haji sangat kuat sehingga sampai terbawa 

mimpi. Abbas melihat Emak Ijah tertidur di atas sajadah dan membangunkan dari 
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tidurnya, kemudian Emak Ijah terbangun dan mengira dirinya sudah berada di 

Mekah, tetapi itu semua hanya mimpi. Emak Ijah mengatakan kepada Abbas bahwa 

dirinya bermimpi berada di Mekah dan melaksanakan haji. Abbas berdoa semoga 

mimpi Emak bisa menjadi kenyataan. Emak Ijah juga mengamini doa yang 

dipanjatkan Abbas. 

Setiap hari Emak Ijah bekerja sebagai penjual gado-gado. Kehidupan Emak 

Ijah bergantung dari hasil berjualan gado-gado dan kerja Abbas sebagai sopir bajaj, 

saat keduanya sedang berbincang di warung, terdengar teriakan tetangga Emak yang 

ingin membeli gado-gado dan mengabarkan bahwa Haji Ida akan berangkat umroh 

dan akan menggelar acara syukuran. Hajjah Ida adalah orang kaya di desa Emak Ijah, 

hampir setiap tahun beliau melakukan perjalanan untuk umroh dan haji. Tetangga 

Emak Ijah saling membicarakan perilaku Hajjah Ida yang sombong. Hajjah Ida 

menunjuk Emak Ijah untuk membuat gado-gado di acara syukurannya, saat 

berbincang-bincang Emak Ijah meminta kepada Haji Ida untuk mendoakannya agar 

bisa naik haji. Hajjah Ida terkejut mendengar ucapan Emak Ijah, menurutnya naik 

haji hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya bukan orang miskin seperti Emak 

Ijah. Kata-kata pedas Hajjah Ida hanya ditanggapi Emak Ijah dengan senyuman 

kecil.  

Emak Ijah menabung semua penghasilan yang diperolehnya ke dalam kotak 

kaleng biskuit bekas. Emak Ijah selalu berdoa kepada Allah agar dirinya diberi 

kesempatan untuk naik haji, suatu hari Emak memergoki anak perempuannya yang 

bernama Munaroh sedang mengacak-acak isi lemari. Emak Ijah menanyakan apa 

yang sedang dicari. Munaroh berbohong kepada Emak Ijah, akan tetapi kemudian 

jujur mengakui bahwa dirinya sedang dalam kesulitan. Munaroh membutuhkan biaya 

untuk membelikan anak-anaknya keperluan sekolah. Emak Ijah memberikan uang 

simpanannya kepada Munaroh. Abbas marah mengetahui bahwa Emak memberikan 

simpanan yang digunakan untuk berhaji kepada adiknya. Abbas mengatakan kepada 

Emak bahwa kesulitan yang dialami oleh adiknya seharusnya menjadi 

tanggungjawab suaminya. Abbas kemudian pergi ke rumah Munaroh untuk meminta 

uang Emak kembali. Abbas meminta Munaroh untuk mengembalikan uang yang 

diberikan oleh Emaknya, akan tetapi uang tersebut sudah tidak ada. Uang yang 
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diberikan oleh Emak Ijah sudah habis dipakai oleh Zacky (suami Munaroh) untuk 

pasang togel. 

 Anissa ingin memberikan jatah umroh yang dimilikinya kepada Emak Ijah, 

akan tetapi Emak menolaknya. Abbas bertekad kuat untuk bekerja lebih giat agar 

dapat mengumpulkan uang banyak. Emak Ijah juga berdoa agar keinginannya 

mendapatkan ridho dari Allah swt. Emak meminta kepada Allah agar 

mengijinkannya pergi haji sebelum beliau meninggal, setelah berdoa tiba-tiba  

Munaroh datang kerumah berteriak dan marah kepada Abbas karena telah memukul 

suaminya. Abbas mengatakan bahwa Zacky telah mencuri perhiasan milik Hajjah 

Ida. Abbas meminta kepada Munaroh agar menasehati suaminya untuk  mencari 

rezeki yang halal. Munaroh balik memaki Zacky dan mengatakan jangan pernah 

memberi makan anak dan istri dengan uang haram. 

Tetangga yang sering membeli gado-gado Emak Ijah membicarakan tentang 

rumah Hajjah Ida yang kemalingan. Salah satu tetangga Emak juga mengabarkan 

barang yang dicuri sudah ditemukan. Emak Ijah bertanya siapa yang menemukan 

barang Hajjah Ida yang dicuri. Tetangga Emak mengatakan bahwa Abbas yang 

menolong Hajjah Ida.  

Majikan tempat Abbas bekerja mengeluhkan sikap Abbas yang sering tidak 

“narik” bajaj. Abbas memohon kepada majikan tersebut agar memberi kelonggaran 

kepada dia, karena hanya bajaj itulah satu-satunya tempatnya menghasilkan uang. 

Majikan Abbas meminta agar Abbas bekerja lebih giat lagi jika tidak ingin bajaj 

yang dipegangnya diberikan kepada orang lain. Abbas berdoa semoga hari ini 

mendapatkan penumpang banyak, di tengah perjalanan Abbas bertemu Anissa  salah 

satu anak perempuan Hajjah Ida yang menaruh hati kepada Abbas. Abbas mengantar 

Anissa pergi kekantor, ketika membayar tarif bajajnya Abbas menolak uang 

pembayaran yang diberikan oleh Anissa. Anissa mengingatkan kepada Abbas 

bagaimana dirinya akan memberangkatkan Emak naik haji kalau selalu mengantar 

dengan gratis. Abbas berencana membelikan sebuah kerudung untuk Emak, saat 

merasa kebingungan memilih kerudung Anissa datang menawarkan bantuan untuk 

mencarikan model yang cocok untuk Emak Ijah.  
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Kedua anak Munaroh diejek teman-temannya dengan sebutan orang miskin 

karena sepatu yang dipakai bolong, di tengah perjalanan pulang Akmal dan Lala 

bertemu dengan ibunya (Munaroh) yang pulang berbelanja. Lala, salah satu anak 

Munaroh berkata tidak mau pergi ke sekolah jika sepatu mereka masih bolong. 

Munaroh lantas pergi ke rumah ibunya, karena warung kosong Munaroh kemudian 

mencuri uang hasil penjualan gado-gado Emak Ijah. Anak Munaroh menegur tetapi 

tidak diindahkan. Munaroh tidak menemukan Emak di warung karena Emak sedang 

mencoba kerudung yang dibelikan oleh Abbas. Emak merasa senang, kemudian 

Abbas memberikan sisa hasil jerih payahnya kepada Emak Ijah. Emak menyuruh 

Abbas menyimpan sendiri penghasilannya karena untuk tabungan menikah, akan 

tetapi Abbas tetap memberikan uang tersebut untuk simpanan naik haji. 

Farah anak dari Hajjah Ida tiba-tiba datang dan memesan gado-gado, ketika 

Emak sedang membuatkan gado-gado datang Hajjah Ida yang marah-marah kepada 

anaknya. Farah meminta Emak Ijah membungkus gado-gadonya dan memberikan 

kepada Ibunya (Hajjah Ida), setelah selesai Hajjah Ida mengeluarkan uang Rp. 

50.000 untuk membayar gado-gado, ketika  Emak Ijah bermaksud memberikan uang 

kembaliannya, wanita paruh baya itu sangat  terkejutnya melihat uang dalam toples 

telah hilang. Hajjah Ida menganggap Emak Ijah hanya berpura-pura. Emak Ijah 

meminta untuk membawa uangnya dulu akan tetapi Hajjah Ida menolaknya. Hajjah 

Ida mengira Emak Ijah memang belum mendapatkan uang sepeserpun. Hajjah Ida 

memberikan uang Rp 50.000 tanpa meminta kembaliannya tetapi dengan catatan 

Emak Ijah harus mengatakan kepada masyarakat sekitar bahwa dirinya sudah 

bersedekah.  

2. Gambaran Karakter Kerja Keras pada Tokoh Emak Ijah dan Abbas dalam 

Sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah Episode 1-3 

Kerja keras adalah mengerjakan sesuatu dengan kemampuan dan kesadaran 

penuh demi tercapainya hasil yang diinginkan. Hal ini juga terlihat pada Sinetron 

Emak Ijah Pengen ke Mekah episode 1-3. Kisah Sinetron “Emak Ijah Pengen ke 

Mekah” bermula dari keinginan Emak Ijah untuk pergi ke Mekah yaitu beribadah 

haji.  Keinginan tersebut pasti ada di dalam hati setiap umat Islam. Perempuan paruh 

baya ini hidup dari hasil berjualan gado-gado. Sifatnya yang sabar, taat dan jujur 
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banyak membuat orang bersimpati padanya. Emak Ijah tetap sabar dalam menjalani 

hidupannya bersama kedua anakya yaitu Abbas dan Munawaroh beserta menantu 

dan cucunya. 

Gambaran karakter kerja keras dapat dilihat melalui usaha Emak Ijah yang 

tekun berjualan gado-gado serta Abbas yang tidak kenal lelah mencari uang demi 

mewujudkan keinginan Emak pergi ke Mekah. Penggambaran kerja keras tersebut 

dapat dilihat pada episode 1-3 sebagai berikut: 

a. Mengerjakan semua tugas selesai dengan baik pada waktu yang telah 

ditentukan. Hasil maksimal hanya dapat tercapai dengan usaha sungguh-sungguh. 

Pekerjaan yang dilakukan sepenuh hati akan menuai hasil yang sesuai dengan 

harapan, begitu pula usaha yang dijalani Emak Ijah setiap hari. 

b. Tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan. Manusia hidup tidak pernah 

lepas dari masalah baik yang bersifat internal (berasal dari  dalam diri manusia) 

maupun eksternal (berasal dari luar diri manusia). Masalah yang sesungguhnya 

adalah bentuk ujian dari Allah, guna menyeleksi siapa yang tahan ujian, kemudian 

lulus, dan siapa yang tidak tahan ujian, kemudian gagal, menyerah, dan putus asa. 

Sifat tidak mudah putus asa dimiliki oleh Abbas. Meskipun hanya sebagai sopir 

bajaj, Abbas tidak pernah berkecil hati untuk membantu Emak mengumpulkan uang 

untuk pergi berhaji.   

c. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah. Sikap kerja keras 

selalu berhubungan dengan sikap pantang menyerah. Kesuksesan yang dicapai 

seseorang tidak akan pernah lepas dari kegagalan dan masalah. Masalah yang ada 

hendaknya jangan dijadikan sebagai hambatan bagi hidup, melainkan dimanfaatkan 

sebagai motivasi bagi diri sendiri untuk lebih meningkatkan kualitas kerja. Sikap 

pantang menyerah akan membuat hidup terus bersemangat, mampu memotivasi diri, 

dan mendorong bekerja keras dalam meraih sebuah kesuksesan.  

3. Gambaran Kerja Keras pada Tokoh Emak Ijah dan Abbas dalam Sinetron Emak 

Ijah Pengen ke Mekah Episode 1-3 yang Mendukung Tercapainya Tujuan 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  

Kerja keras merupakan salah satu dari 18 karakter yang diajarkan dalam mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Karakter kerja keras termuat 

dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VII pada 
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kompetensi dasar Menumbuhkan Kesadaran dan Keterikatan pada Norma. Karakter 

kerja keras merupakan nilai moral yang baik jika dimiliki oleh generasi muda 

bangsa. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dengan kualitas sumber 

daya manusia yang tinggi jika generasi muda memiliki karakter kerja keras. Karakter 

kerja keras dalam Sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah Episode 1-3 dapat 

mendukung tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu 

memiliki sikap pantang menyerah, adanya target dalam hidup, tekun dalam usaha 

dan bersyukur. 

a. Memiliki sikap pantang menyerah. Sikap kerja keras selalu berhubungan 

dengan sikap pantang menyerah, dalam menuju kesuksesan seseorang tidak akan 

pernah lepas dari kegagalan dan masalah, namun masalah yang ada hendaknya 

jangan dijadikan sebagai hambatan bagi hidup, melainkan menggunakan masalah 

tersebut sebagai motivasi bagi diri sendiri untuk lebih meningkatkan kualitas kerja. 

Sikap pantang menyerah yang ada dalam diri akan membuat hidup terus bersemangat 

dalam menjalani hidup, mampu memotivasi diri, dan mendorong untuk lebih bekerja 

keras dalam meraih sebuah kesuksesan. Sikap pantang menyerah yang dimiliki Emak 

Ijah  harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Cibiran dan hinaan orang lain jangan 

dijadikan alasan untuk mundur dan berputus asa. Hal ini dikarenakan dengan 

memiliki sikap pantang menyerah, peserta didik tidak akan mudah patah semangat 

dalam menghadapi berbagai rintangan dan berusaha keras untuk mewujudkan tujuan. 

Rintangan atau hambatan selalu ada dalam setiap kegiatan yang harus mampu 

dihadapi dan diselesaikan. 

b. Adanya target dalam hidup. Target dalam hidup artinya memiliki sesuatu 

yang hendak dicapai melalui usaha kerja keras yang dilakukan. Sikap kerja keras 

dapat ditumbuhkan dengan cara membuat target dalam hidup dan tekad untuk 

meraihnya. Hal ini dikarenakan target dalam hidup menumbuhkan motivasi diri 

untuk bekerja keras dalam meraihnya. Peserta didik juga harus mempunyai target 

dalam hidup. Tujuan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik, agar mereka 

memiliki etos kerja tinggi. Memiliki target dalam hidup akan menjadikan peserta 

didik memiliki kepribadian tangguh, kuat, tidak mudah putus asa, dan memiliki cita-

cita tinggi. 

c. Bertekun dalam usaha. Ketekunan adalah sebuah kepribadian yang 

tangguh, dan bertekad kuat dalam mencapai target dalam hidup. Kepribadian yang 



 

 

 

10 

tekun akan membuat diri bekerja keras dalam meraih kesuksesan. Ketekunan 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang hendak diwujudkan. Tercapainya tujuan  

Emak Ijah untuk naik haji tidak terlepas dari ketekunan usaha yang dilakukan dan 

bantuan Abbas.  Ketekunan Abbas dalam menyisihkan penghasilannya kepada Emak 

untuk ditabung sebagai modal naik haji perlu dicontoh oleh peserta didik. Sikap 

tekun kadangkala mudah diucapkan, namun terasa susah untuk dipraktekkan. Tekun 

belajar maka akan pintar, tekun bekerja maka akan kaya, dan tekun berdoa maka 

akan dikabulkan oleh-Nya. Ketekunan akan membawa pada satu tahap lebih maju 

bila dibandingkan dengan mereka yang kurang tekun atau sama sekali tidak tekun. 

Setiap usaha yang dilakukan pasti akan menemui jalan buntu yang membuat mau 

tidak mau harus bertahan ditengah kesulitan yang mungkin saja membuat seseorang 

menyerah atau putus asa.  

d. Bersyukur. Segala sesuatu yang dimiliki dan dinikmati merupakan berkat 

dari Yang Maha Kuasa. Semua yang telah diberikan oleh Tuhan sudah seharusnya 

selalu disyukuri, karena dengan bersyukur akan lebih menghargai apa yang telah 

dilakukan selama ini. Hal ini juga dilakukan oleh Emak Ijah ketika mendapatkan 

rejeki dari hasil berjualan gado-gado. Uang yang diperoleh emak Ijah adalah hasil 

berjualan gado-gado pesanan Hajjah Ida yang sedang mengadakan syukuran umroh.  

Emak Ijah bersyukur karena uang yang didapatkan lumayan besar. Peserta didik 

hendaknya juga selalu bersyukur jika mendapatkan sesuatu yang memuaskan. 

Bersyukur merupakan pengungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan 

yang Maha Esa. Bersyukur juga akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Sikap kerja keras yang telah diuraikan di atas diharapkan dapat dimiliki 

siswa dan dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah setiap hari. 

Penerapan karakter kerja keras tidak hanya memperlancar proses pembelajaran, 

tetapi siswa akan menjadi pribadi yang lebih baik. 

 

KESIMPULAN 

1. Cerita Sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah Episode 1-3 mengisahkan tentang 

awal mula Emak Ijah ingin mengunjungi Baitullah untuk menunaikan rukun 

Islam yang ke lima. Emak Ijah sadar betul dengan kondisinya yang serba 

kekurangan. Abbas membantu bekerja dengan menarik bajaj demi membantu 

mewujudkan cita-cita ibunya naik haji. Menurut Hajjah Ida, Emak Ijah tidak 
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pantas pergi naik haji, karena yang mampu melaksanakan rukun Islam kelima itu 

hanya orang-orang kaya seperti dirinya. Tetangga Emak Ijah juga sempat 

mencibir, akan tetapi Abbas selalu menguatkan agar Emak tetap optimis pada 

cita-citanya. 

2. Karakter kerja keras dapat ditemukan pada tokoh Emak Ijah dan Abbas dalam 

sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah Episode 1-3. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya usaha Emak Ijah dan Abbas dalam bekerja mengumpulkan uang untuk 

biaya ke Mekah. Sikap kerja keras yang dimiliki Emak Ijah dan Abbas sesuai 

dengan indikator yaitu: 

a. Mengerjakan semua tugas selesai dengan baik pada waktu yang telah 

ditentukan 

b. Tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan 

c. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah 

3. Pendidikan karakter kerja keras termuat dalam buku Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan SMP Kelas VII pada kompetensi dasar Menumbuhkan 

Kesadaran dan Keterikatan pada Norma.  Karakter kerja keras merupakan salah 

satu pendidikan karakter yang diajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. Karakter kerja keras dapat ditemukan pada 

tokoh Emak Ijah dan Abbas dalam Sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah episode 

1-3 yang dapat diteladani oleh peserta didik yaitu pantang menyerah, adanya 

target dalam hidup, tekun dalam usaha dan bersyukur.  

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. 
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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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