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DESKRIPSI KARAKTER DISIPLIN DAN TANGGUNG JAWAB  

DALAM FILM MERRY RIANA: MIMPI SEJUTA DOLAR  
(Analisis Isi Film Untuk Media Pembelajaran PPKn) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan karakter disiplin dan 

tanggung jawab pada film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar, 2) mendeskripsikan 
muatan karakter disiplin dan tanggung jawab pada Kompetensi Inti ke 2 
kurikulum PPKn 2013 SMA, 3) mendeskripsikan keterkaitan film Merry Riana: 

Mimpi Sejuta Dolar dengan Kompetensi Inti ke 2 kurikulum PPKn 2013 SMA 
untuk media pembelajaran PPKn. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Subjek penelitian ini adalah film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar. Objek 
penelitian adalah karakter disiplin dan tanggung jawab. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, observasi dan studi 

kepustakaan. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data dan teknik 
pengumpulan data. Analisis data menerapkan teknik analisis data model interaktif 

melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) karakter disiplin dan tanggung 

jawab terdapat dalam film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar. Terbukti terdapat 

tiga indikator yang menunjukan karakter disiplin dan sembilan indikator yang 
menunjukan karakter tanggung jawab. 2) Karakter disiplin dan tanggung jawab 

termuat dalam kompetensi inti ke 2 kurikulum PPKn 2013 yaitu: “2. Menghayati 
dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 

menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. 3) 
Keterkaitan antara film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar dengan Kompetensi Inti 
ke 2 PPKn pada jenjang SMA terletak pada dua nilai karakter yaitu disiplin dan 

tanggung jawab. Jadi, film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar dapat menjadi 
media pembelajaran PPKn dalam mengajarkan karakter disiplin dan tanggung 

jawab. 
 

Kata kunci: Karakter, Disiplin, Tanggung Jawab,  Film, Analisis Isi, PPKn 

 
Abstract 

 The purpose of this research is to 1) describe the character of discipline and 
responsibility on The Merry Riana Movie: A Million Dollar Dream, 2) describe 
the content of discipline and responsibility characters on the 2nd Core 

Competencies of Pancasila and Civic Education curriculum 2013 of Senior High 
School, 3) describe the linkage of The Merry Riana Movie: A Million Dollar 

Dream with 2nd Core Competencies of Pancasila and Civic Education curriculum 
2013 of Senior High School for Pancasila and Civic Education learning media. 
The type of this research is descriptive qualitative. The subject of this research is 

The Merry Riana Movie: A Million Dollar Dream. The object of research is the 
character of discipline and responsibility. Data collection techniques in this 
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research using the method of documentation, observation and literature study. The 

validity test of data by triangulation of data sources and data collection 
techniques. Data analysis applies interactive model data analysis technique 
through data reduction, data display, conclusion drawing or verification. 

 The results of this research show that 1) the character of discipline and 
responsibility is in The Merry Riana Movie: A Million Dollar Dream. Proven 

there are three indicators indicating the character of discipline and nine indicators 
that indicate the character of responsibility. 2) The character of discipline and 
responsibility contained in the 2nd Core Competencies into of Pancasila and Civic 

Education curriculum 2013 of Senior High School are: "2. Realizing and 
practicing honest, discipline, responsibility, caring (polite, cooperative, tolerant, 

peaceful) behavior, courteous, responsive and proactive and showing attitude as 
part of the solution to problems in interacting effectively with the social and 
natural environment and in placing Self as a reflection of the nation in the 

association of the world". 3) The linkage between The Merry Riana Movie: A 
Million Dollar Dream with the 2nd Core Competencies of Pancasila and Civic 

Education curriculum 2013 of Senior High School lies in two character values that 
is discipline and responsibility. So, The Merry Riana Movie: A Million Dollar 
Dream can be a Pancasila and Civic Eduacation learning media in teaching the 

character of discipline and responsibility. 
 

Keywords: Character, Discipline, Responsibility, Movie, Content Analysis,  
    Pancasila and Civic Education 
 

1. PENDAHULUAN 

 Menurut Hidayatullah (2010: 13) “Karakter adalah kualitas atau kekuatan 

mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian 

khusus yang menjadi pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan 

individu lain”. Tanpa karakter yang baik seseorang dengan mudah melakukan 

sesuatu apapun yang dapat menyakiti atau menyengsarakan orang lain. Manusia 

dalam hidup tidak akan terlepas dari nilai-nilai karakter yang tumbuh di 

masyarakat.  

 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) pasal 3 sebagaimana dikutip oleh Djumali dkk (2013: 158) 

menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mem-

bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
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mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.  
 

 Lembaga pendidikan khususnya sekolah merupakan tempat yang strategis 

untuk membentuk karakter bangsa. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dalam 

segala ucapan, sikap, dan perilakunya mencerminkan karakter yang baik dan kuat. 

Pendidikan di sekolah tidak hanya cuma mengajar peserta didik untuk membaca, 

menulis, berhitung kemudian lulus ujian, dan nantinya mendapatkan pekerjaan 

yang baik. Pendidik harus mampu mendidik peserta didik untuk bisa memutuskan 

yang benar dan salah didalam kehidupan bermasyarakat. 

 Di tengah-tengah perkembangan dunia yang begitu modern dan semakin 

komplek. Prinsip-prinsip pendidikan untuk membangun etika, nilai, dan karakter 

peserta didik tetap dipegang, akan tetapi perlu dilakukan dengan cara yang 

berbeda atau kreatif sehingga mampu mengimbangi perubahan kehidupan. 

Pendidik dalam hal ini dituntut untuk inovatif dan kreatif dalam pembelajaran. 

Pembelajaran yang biasanya menggunakan metode lama akan cenderung 

membosankan dan membuat jenuh sehingga peserta didik tidak nyaman. Film 

adalah salah satu media pembelajaran yang ampuh untuk merangsang peserta 

didik mengikuti proses pembelajaran. Film mengandung aspek hiburan, juga 

memuat aspek edukatif. Film sebagai media pembelajaran lebih efektif, tidak 

membosankan dan banyak menyampaikan karakter-karakter yang diperlukan bagi 

pembentukan sifat pribadi peserta didik. 

 Film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar produksi MD Pictures dengan 

sutradara Hestu Saputra merupakan film yang tepat sebagai media pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dikarenakan film ini dapat 

menceritakan pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab. Film ini 

terinspirasi dari kisah nyata Merry Riana, seorang perempuan asal Indonesia yang 

kuliah dan mendapatkan sejuta dolar pertamanya di Singapura pada umur 26 

tahun. 

 Menurut Hidayatullah (2010: 45) disiplin pada hakekatnya adalah “suatu 

ketaatan yang sungguh-sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan 

tugas kewajiban serta berperilaku sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan 
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atau tata kelakuan”. Menurut Hidayatullah (2010: 87) “tanggung jawab 

merupakan memahami dan melakukan apa yang sepatutnya dilakukan”. Menurut 

Kemendikbud (2015: iii) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

adalah “mata pelajaran yang dirancang untuk membekali siswa dengan keimanan 

dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia 

yaitu Pancasila”. 

 Nilai karakter disiplin dan tanggung jawab tercantum dalam Kompetensi 

Inti (KI) di semua jejang SMA sederajat dalam kurikulum 2013 mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kemendikbud (2013: 8) 

Kompetensi Inti 2 (KI-2) untuk SMA berbunyi sebagai berikut: 

Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, 

ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 
proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia. 
 

 Berdasarkan latar belakang di atas, Film “Merry Riana: Mimpi Sejuta 

Dolar” dirasa pantas untuk dikaji berkaitan dengan penanaman karakter displin 

dan tanggung jawab. Hal tersebut dipandang cukup penting untuk melakukan 

suatu penelitian dengan judul “Deskripsi Karakter Disiplin Dan Tanggung Jawab 

Dalam Film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar (Analisis Isi Film untuk Media 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)”. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini, meliputi 1) Bagaimanakah deskripsi karakter disiplin dan 

tanggung jawab pada film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar? 2) Bagaimanakah 

muatan karakter disiplin dan tanggung jawab pada Kompetensi Inti ke 2 

kurikulum PPKn 2013 SMA? 3) Bagaimanakah keterkaitan film Merry Riana: 

Mimpi Sejuta Dolar dengan Kompetensi Inti ke 2 kurikulum PPKn 2013 SMA 

untuk media pembelajaran PPKn? 

 Penelitian ini tertujuan untuk 1) Mendeskripsikan karakter disiplin dan 

tanggung jawab pada film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar. 2) Mendeskripsikan 

muatan karakter disiplin dan tanggung jawab pada Kompetensi Inti ke 2 

kurikulum PPKn 2013 SMA. 3) Mendeskripsikan keterkaitan film Merry Riana: 
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Mimpi Sejuta Dolar  dengan Kompetensi Inti ke 2 kurikulum PPKn 2013 SMA 

untuk media pembelajaran PPKn. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik 

analisis isi (content analysis). Peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap 

setiap adegan maupun dialog dan pemutaran film berulang-berulang untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian deskripti kualitatif 

merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang teramati. Subjek penelitian 

ini adalah film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar. Objek penelitian ini adalah 

karakter disiplin dan tanggung jawab yang terdapat dalam film Merry Riana: 

Mimpi Sejuta Dolar. 

 Sumber data primer dari penelitian ini adalah satu keping VCD film 

berjudul “Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar” yang diterjemahkan dalam bentuk 

skenario. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, majalah, 

koran, data dari internet, dan sumber data lainnya yang dapat dijadikan sebagai 

data tambahan atau pelengkap.  

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi, observasi, dan studi kepustakaan. Keabsahan data menggunakan dua 

triangulasi yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber 

data. Menurut Pujileksono (2015: 150) “analisis data merupakan salah satu 

langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh temuan-temuan hasil 

penelitian”. Teknik analisis data menerapkan teknik analisis data model interaktif 

yang melalui pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.  

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Karakter merupakan ciri khas individu yang merupakan kepribadian khusus 

yang menjadi pendorong tingkah laku serta membedakan dengan individu lain. 

Karakter yang tertanam di dalam diri dari setiap individu akan beragam. PPKn 

merupakan mata pelajaran penggerak pendidikan karakter. Saat proses 
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pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan 

karakter pada peserta didik bisa menggunakan media film. Hasil pemelitian dan 

pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut. 

3.1 Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab pada Film Merry Riana: Mimpi 

Sejuta Dolar 

 Film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar merupakan salah satu film yang di 

dalamnya terkandung karakter disiplin dan tanggung jawab. Melalui tokoh-tokoh 

utama yang terdapat di dalam film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar tersebut, 

karakter disiplin dan tanggung jawab banyak ditemukan dan diperankan dengan 

baik. Karakter displin dan tanggung jawab yang ditunjukkan dalam Film Merry 

Riana: Mimpi Sejuta Dolar adalah sebagai berikut: 

 Karakter disiplin merupakan suatu tindakan yang menunjukkan perilaku 

patuh pada peraturan. Karakter disiplin merupakan salah satu kunci utama dalam 

meraih kesuksesan. Karakter disiplin perlu dikembangkan karena untuk 

membentuk manusia yang unggul dalam belajar ataupun berkarir. Karakter 

disiplin perlu dikembangkan dan digalangkan oleh lembaga pendidikan dan orang 

tua. Karakter disiplin yang terdapat dalam film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar 

memiliki tiga indikator meliputi 1) Membiasakan hadir tepat waktu. Merry bisa 

menjadi mahasiswa di Universitas Teknologi Nanyang berkat Alva yang tepat 

waktu hadir di kantor untuk mendaftarkan diri menjadi penjamin selama Merry 

mengambil student loan. 2) Membiasakan mematuhi aturan. Merry mematuhi 

aturan di Universitas Teknologi Nanyang agar bisa tinggal di asrama. Merry harus 

menjadi seorang mahasiswa baru di Universitas Teknologi Nanyang. 3) 

Menggunakan pakaian sesuai ketentuan. Merry Riana dalam bekerja membagikan 

brosur dengan memakai atau menggunakan pakai sesuai ketentuan yaitu seragam 

baju warna merah sama dengan rekan-rekan kerjanya. 

 Karakter tanggung jawab merupakan suatu tindakan yang menunjukkan 

perilaku melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Karakter 

tanggung jawab merupakan salah satu kunci utama dalam menjadi manusia yang 

beradab. Karakter tanggung jawab juga perlu dikembangkan karena untuk 

membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam belajar ataupun berkarir. 
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Karakter tanggung jawab sangat perlu dikembangkan dan digalangkan juga oleh 

lembaga pendidikan dan orang tua. Karakter tanggung jawab yang terdapat dalam 

film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar memiliki sembilan indikator meliputi 1) 

Memilih jalan lurus. Merry memilih jalan lurus dengan cara bekerja untuk 

membiayai kuliah dan hidup. 2) Selalu memajukan diri sendiri. Merry selalu 

memajukan diri sendiri. Merry selalu mencari pekerjaan untuk hidup di 

Singapura. 3) Menjaga kehormatan diri. Merry menjaga kehormatan dirinya 

dengan cara memiliki banyak uang. Ketika Merry mendapatkan banyak uang, 

dirinya akan di hargai orang lain. 4) Selalu waspada. Merry Riana selalu waspada 

dalam memutuskan sesuatu. Dia bertanya apakah uangnya bisa dimonitor 

sehingga dia bisa melihat grafik peningkatan dan penurunan jumlah uang di dalam 

saham online. 5) Memiliki komitmen pada tugas. Merry memiliki komitmen pada 

tugasnya. Dia ingin menjadi agen asuransi yang gigih, berjuang mati-matian, dan 

takkan menyerah terhadap tugasnya. 6) Melakukan tugas dengan standar yang 

terbaik. Merry melakukan tugas dengan standar yang terbaik. Merry mendapatkan 

skor tes 83,1 saat tes masuk universitas. 7) Mengakui segala perbuatannya. Merry 

dan Irene pun mengakui perbuatannya. Irene tidak boleh membawa Merry tinggal 

di kamar asramanya sebab Merry bukan mahasiswa di Universitas Teknologi 

Nanyang. 8) Menepati janji. Merry menepati janjinya. Merry menepati janjinya 

kepada Alva untuk mengisi uang ke dompet kosongnya. 9) Berani menanggung 

resiko atas tindakan dan ucapannya. Merry berani menanggung resiko atas 

tindakan dan perbuatannya. Merry terima dan tidak menolak atas pemecatannya, 

karena tidak mempunyai surat izin kerja. 

3.2 Muatan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab pada Kompetensi Inti Ke 2 

Kurikulum PPKn 2013 SMA 

 Muatan karakter disiplin dan tanggung jawab pada kompetensi inti ke 2 

kurikulum PPKn 2013 Sekolah Menengah Atas (SMA) semua sama dari jenjang 

kelas satu (X), dua (XI), dan tiga (XII). Kompetensi inti ke-2 tersebut berbunyi 

“Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 

menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
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berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. 

Perbedaannya disetiap jenjang kelas di SMA yaitu pada kompetensi dasar. Muatan 

kompetensi dasar di jenjang kelas satu (X), dua (XI), dan tiga (XII) SMA berbeda-

beda dan tidak ada yang sama. Berdasarkan bunyi kompetensi inti tersebut bahwa 

di dalamnya terdapat muatan nilai karakter displin dan tanggung jawab.  

 Nilai karakter disiplin dan tanggung jawab untuk menanamakan peserta 

didik perilaku disiplin dan tanggung jawab sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. Peserta didik ditanamkan karakter disiplin dan tanggung jawab 

sebagai bagian dari interaksi sosial yang terjadi di dalam maupun di luar negara. 

Sikap disiplin dan tanggung jawab tersebut sebagai cerminan karakter bangsa 

Indonesia. PPKn sebagai mata pelajaran yang bertugas untuk menanamkan nilai 

karakter yang diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang berkarakter 

kuat. Para peserta didik yang berkarakter akan berinteraksi sosial dengan baik 

dalam kehidupan masyarakat sehingga menghindari hal-hal negatif.  

3.3 Keterkaitan Film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar dengan Kompetensi 

Inti Ke 2 Kurikulum PPKn 2013 SMA untuk Media Pembelajaran PPKn 

 Media pembelajaran merupakan suatu alat perantara dalam menyalurkan 

pesan yang digunakan saat pembelajaran. Media pembelajaran sangatlah penting 

digunakan dalam dunia pendidikan agar bisa tercipta hasil yang memuaskan 

sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Film dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam dunia pendidikan. 

Berdasarkan isi dan karakter tokoh-tokoh yang terkandung dalam sebuah film 

sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran. Melalui tokoh-tokoh utama yang 

terdapat di dalam film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar tersebut, karakter 

disiplin dan tanggung jawab banyak ditemukan dan diperankan dengan baik.  

Karakter disiplin dan tanggung jawab juga termuat dalam Kompetensi Inti ke 2 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di semua jenjang kelas SMA yaitu: 

berbunyi “Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
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peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif 

dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. 

 Berdasarkan kompetensi inti ke 2 tersebut, karakter disiplin dan tanggung 

jawab merupakan dua nilai karakter yang termuat dalam pendidikan karakter yang 

diajarkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Keterkaitan antara film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar dengan Kompetensi Inti 

ke 2 PPKn pada jenjang SMA terletak pada dua nilai karakter yaitu disiplin dan 

tanggung jawab. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah 

satu mata pelajaran yang membekali tentang keimanan dan akhlak mulia yang 

harus dimiliki oleh peserta didik. Karakter disiplin dan tanggung jawab 

merupakan dua hal yang dapat membuat peserta didik memiiki akhlak mulia.  

Uraian di atas sesuai dengan hasil penelitian Spencer (2004) yang berjudul 

“Character Education and School Discipline” bahwa pendidikan karakter 

berkaitan dengan membuat pilihan yang baik dan bertanggung jawab atas pilihan-

pilihannya. Diperkuat dengan hasil penelitian Pala (2011) yang berjudul “The 

Need For Character Education” bahwa pengembangan keterampilan sosialisasi 

dan integrasi pendidikan karakter adalah bagian penting dari kesuksesan akademik 

anak. 

Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa film Merry Riana: 

Mimpi Sejuta Dolar dapat dijadikan sebagai media pembelajaran mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya untuk mengajarkan 

maupun menanamkan karakter disiplin dan tanggung jawab kepada peserta didik. 

Adapun model pembelajaran PPKn dalam mengajarkan karakter disiplin dan 

tanggung jawab kepada siswa melalui media film Merry Riana: Mimpi Sejuta 

Dolar dapat dilihat dalam gambar berikut.  
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Gambar 1. Model Pembelajaran PPKn dalam Mengajarkan Karakter Disiplin dan 

Tanggung Jawab kepada Siswa melalui Media Film Merry Riana: Mimpi Sejuta 
 

4. PENUTUP 

4.1 Karakter Displin dan Tanggung Jawab pada Film Merry Riana: Mimpi 

Sejuta Dolar 

 Karakter displin dan tanggung jawab yang ditunjukkan dalam Film Merry 

Riana: Mimpi Sejuta Dolar adalah sebagai berikut: karakter disiplin meliputi 1) 

membiasakan hadir tepat waktu; 2) membiasakan mematuhi aturan; 3) 

menggunakan pakaian sesuai ketentuan, dan karakter tanggung jawab meliputi 1) 

memilih jalan lurus; 2) selalu memajukan diri sendiri; 3) menjaga kehormatan 

diri; 4) selalu waspada; 5) memiliki komitmen pada tugas; 6) melakukan tugas 

dengan standar yang terbaik; 7) mengakui segala perbuatannya; 8) menepati janji; 

9) berani menanggung resiko atas tindakan dan ucapannya. 

4.2 Muatan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab pada Kompetensi Inti Ke 2 

Kurikulum PPKn 2013 SMA 
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 Kompetensi inti ke 2 di SMA semua sama dari jenjang kelas satu (X), dua 

(XI), dan tiga (XII). Kompetensi inti ke-2 tersebut berbunyi “Menghayati dan 

mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Berdasarkan bunyi kompetensi inti 

tersebut bahwa di dalamnya terdapat muatan nilai karakter displin dan tanggung 

jawab. 

4.3 Keterkaitan Film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar dengan Kompetensi 

Inti Ke 2 Kurikulum PPKn 2013 SMA untuk Media Pembelajaran PPKn 

 Melalui tokoh-tokoh utama yang terdapat di dalam film Merry Riana: 

Mimpi Sejuta Dolar tersebut, karakter disiplin dan tanggung jawab banyak 

ditemukan dan diperankan dengan baik.  Karakter disiplin dan tanggung jawab 

termuat dalam Kompetensi Inti ke 2 PPKn di semua jenjang kelas SMA. 

Dikarenakan keterkaitan itu maka film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar dapat 

menjadi media Pembelajaran PPKn di semua jenjang kelas SMA untuk mengajari 

dan menanamkan karakter disiplin dan tanggung jawab pada peserta didik. 
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