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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 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.  

 Menurut Djumali dkk (2013: 1) “Pendidikan adalah wahana untuk mem-

persiapkan manusia dalam memecahkan problem kehidupan dimasa kini maupun 

yang akan datang”. 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, 

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 
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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. Film yang baik 

adalah film yang mampu mempengaruhi seseorang dalam kondisi apapun. Film 

ini sangat jelas menceritakan Merry Riana (Chelsea Islan) yang baru saja lulus 

SMA terpaksa mengungsi ke Singapura karena kondisi di negaranya (Indonesia) 

sedang tidak stabil. Walau sebenarnya ingin tetap tinggal, kedua orang tuanya 

tidak membiarkan. Perjalanan menuju bandara juga tidak aman. Mereka dihadang 

kawanan penjarah dan terpaksa melepas harta benda demi keselamatan. Di 

bandara, orang tua Merry (Ferry Salim & Cynthia Lamusu) menjual semua barang 

yang tersisa dan hanya mampu membeli satu tiket. Tiket itu pun diberikan kepada 

Merry untuk keselamatan anaknya tersebut. 

 Merry akhirnya tiba di Singapura sendirian dengan membawa uang yang 

untuk beli makan lima kali saja akan habis, dia harus mencari tempat tinggal dan 

bertahan hidup. Kesuksesan yang menjadi cita-citanya terasa begitu jauh tapi 

Merry tak putus asa. Melalui bantuan Irene (Kimberly Ryder), Merry mencari 

celah di antara aturan Singapura yang begitu ketat. Merry pun diperbolehkan 

tinggal di asrama. Dia juga lolos ujian seleksi dan diterima di salah satu perguruan 

tinggi terbaik di sana. Senyum Merry lantas hilang ketika semua itu baru bisa 
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didapat bila Merry membayar $40.000 (empat puluh ribu dolar). Satu-satunya 

harapan Merry adalah mengambil student loan, yang hanya bisa didapat jika 

Merry memiliki seorang penjamin. Karena tidak ada kerabat, dan Irene tidak bisa 

menjadi penjamin, Merry harus mencari seorang mahasiswa senior yang mau jadi 

penjamin. Maka Merry bertemu Alva (Dion Wiyoko). Alva memberi segala 

macam syarat sebelum akhirnya mau menolong Merry, termasuk menyuruhnya 

mencari kerja sambilan. 

 Merry sadar bahwa dia harus kuliah dengan betul, tapi sadar juga bahwa dia 

harus sukses secepatnya. Merry tidak ingin menyusahkan orang tuanya. Dia ingin 

membuat orang tuanya bangga. Maka sambil kuliah Merry berpikir keras untuk 

melipat gandakan uang yang dia miliki, mulai dari bekerja menyebar brosur, 

online business, sampai main saham beresiko tinggi. Kondisi ekonominya pun 

naik turun, mulai dari hanya bisa makan roti setiap hari lalu makan enak, sampai 

balik makan roti lagi. Seperti tak cukup dengan masalah yang ada, kemelut cinta 

pun terjadi ketika Alva menyatakan perasaan padanya, sementara Merry sadar 

betul Irene tengah jatuh cinta pada Alva. Akhir cerita, karena karakter disiplin dan 

tanggung jawab yang dimiliki Merry Riana. Merry pun bisa lulus kuliah, tidak 

kehilangan temannya (Alva & Irene) sekaligus mendapatkan uang $1,000,000 

(satu juta dolar) di Singapura.  

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

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada pada suatu 

penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumasan masalah dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

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? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktifitas 

penelitian yang akan dilaksanakan sehingga dapat menemukan kejelasan. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

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. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Suatu penelitian sudah tentu diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

dikembangkan, begitu juga dengan penelitian ini nantinya diharapkan juga 
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mampu memberikan manfaat terutama pada segi teoritik maupun praktisnya, 

manfaat tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

khususnya bagi pendidikan dan generasi penerus bangsa terutama 

mengenai deskripsi karakter disiplin dan tanggung jawab pada film 

Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media pembelajaran 

PPKn karena film ini mengandung pendidikan karakter disiplin dan 

tanggung jawab sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata oleh 

penontonnya. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman/acuan bagi penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitiaan ini dapat digunakan sebagai masukan yang bermanfaat 

bagi semua pihak berkaitan dengan pendidikan karakter disiplin dan 

tanggung jawab. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan contoh yang baik bagi 

peserta didik khususnya dalam deskripsi karakter disiplin dan tanggung 

jawab pada film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membuat pembelajaran PPKn 

lebih menarik karena adanya variasi dalam pembelajaran. 

 

E. Daftar Istilah 

 Penelitian ini mengenai Deskripsi Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab 

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

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) oleh karena itu, perlu 

dipertegas mengenai istilah- istilah tersebut, sebagai berikut: 

1. Deskripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), deskripsi adalah 

pemaparan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. 
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2. Karakter. 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. 

3. Disiplin. Menurut Hidayatullah (2010: 82), disiplin merupakan kepatuhan 

pada peraturan- peraturan, tata tertib, dsb yang telah ditetapkan. 

4. Tanggung Jawab. Menurut Hidayatullah (2010: 87), tanggung jawab  

merupakan memahami dan melakukan apa yang sepatutnya dilakukan. 

5. Film. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), film adalah selaput 

tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat 

potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop). 

6. Analisis Isi. Menurut Krippendorff (1993: 15), analisis isi adalah suatu teknik 

penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicabel) 

dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya.  

7. Media. Menurut Solihatin (2012: 184), media adalah segala sesuatu yang 

dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima 

informasi. 

8. Pembelajaran. Menurut Winkel sebagaimana dikutip oleh Susilo (2016: 3), 

pembelajaran adalah seprangkat tindakan yang direncanakan untuk 

merumuskan proses belajar siswa dengan menghitungkan kejadian-kejadian 

ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian interen yang 

berlangsung dalam siswa. 

9. Media Pembelajaran. Menurut Susilo (2016: 18), media pembelajaran adalah 

media yang digunakan dalam pembelajaran. 

10. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 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”. 


