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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Jujur itu hebat, siapa yang tak mengenal slogan tersebut, tiga kata yang 

menjadi slogan KPK sebagai Lembaga anti korupsi di Indonesia telah biasa kita 

dengar dimana-mana. Makna slogan tersebut senantiasa ingin menyampaikan 

pada semua orang khususnya warga negara Indonesia, bahwa orang yang berani 

jujur itu adalah orang hebat. Jujur merupakan karakter yang sangat penting bagi 

manusia, karena dengan kejujuran akan menciptakan kedamaian dalam 

kehidupan. Kejujuran merupakan salah satu karakter yang sangat penting yang 

harus dimiliki setiap orang termasuk peserta didik di sekolah. 

Karakter peserta didik sangat penting bagi pengembangan kecerdasan 

moral anak yang dilakukan di sekolah dan diaplikasikan dalam kehidupannya 

sehari-hari. Masalah kecerdasan moral peserta didik menjadi sangat penting bagi 

orang tua dan sekolah karena bisa menjadi sebuah citra bagi sebuah sekolah dan 

peserta didik itu sendiri. 

 Sebuah sekolah, seharusnya tidak hanya menjadi tempat belajar, namun 

juga menjadi tempat memperoleh pendidikan, termasuk pendidikan karakter. 

Sekolah pada hakikatnya bukanlah tempat guru menyampaikan pengetahuan 

melalui berbagai mata pelajaran saja, namun sekolah juga adalah lembaga yang 

melakukan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai. 

Pembentukan dan pendidikan karakter melalui sekolah merupakan usaha mulia 

yang mendesak untuk dilakukan. Sekolah bertanggung jawab bukan hanya dalam 

mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi 

juga dalam karakter dan kepribadian. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 

karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah 
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yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan 

untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan 

kamil.  

Sejak beberapa tahun yang lalu mulai dari kurikulum KBK tahun 2004 

hingga kurikulum saat ini 2013, penyelenggaraan pendidikan baik sekolah negeri 

maupun swasta, menyelenggarakan Pendidikan Karakter. Pendidikan ini 

berkembang karena para pakar pendidikan di Indonesia mengakui bahwa sistem 

pendidikan yang telah ada, khususnya dalam bidang kepribadian telah gagal 

dilakukan. Pendidikan di Indonesia masih mengarah pada menghasilkan manusia 

yang kurang berkarakter, karena pendidikan nasional kita cenderung hanya 

menonjolkan pembentukan kecerdasan berpikir dan menepikan penempatan 

kecerdasan rasa, kecerdasan budi, bahkan kecerdasan batin. Dari sini lahirlah 

manusia yang berotak pintar, manusia berprestasi secara kuantitatif akademik, 

namun tidak berkecerdasan budi sekaligus sangat berkegantungan, tidak merdeka 

mandiri”. (Rizali : 2009) 

Schools have long been seen as institutions for preparing children for life 

both academically and as moral agents in society. (Johansson, 2011:110) 

Sekolah telah lama dilihat sebagai lembaga untuk mempersiapkan anak-anak 

untuk hidup, baik secara akademis dan sebagaiagen moral dalam masyarakat. 

Sekolah dan keluarga memiliki tanggung jawab bersama dalam 

mengembangkan perilaku-perilaku positif pada pelajar dan penanaman moral 

pada remaja. (Zuliyanti : 2012). Sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antara 

keluarga dan juga sekolah untuk dapat menumbuhkan karakter peserta didik yang 

bermoral baik.  Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah merupakan usaha 

mulia yang wajib untuk dilakukan, bahkan sekolah disamping bertanggung jawab 

dalam mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi, sekolah juga bertanggung jawab dalam pembentukan karakter dan 

kepribadian serta akhlak mulia (Azra, 2002). 

Pendapat diatas menunjukkan betapa pentingnya pendidikan karakter di 

sekolah karena sekolah merupakan tempat dimana peserta didik atau para remaja 
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menimba ilmu, yang akan dicetak menjadi warga negara yang pintar secara 

intelektual namun juga harus pintar secara moral dan akhlak mulia sesuai tuntunan 

agamanya masing-masing. 

Sistem pendidikan yang ada saat ini dipandang kurang berhasil dalam 

membentuk sumber daya manusia dengan karakter yang tangguh, berbudi pekerti 

luhur, bertanggung jawab, berdisiplin, dan mandiri, terjadi hampir di semua 

lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, formal maupun nonformal. Hal 

tersebut dapat dilihat dengan banyaknya kasus kejahatan yang melibatkan para 

remaja usia sekolah akhir-akhir ini. Ini bukti bahwa remaja Indonesia sedang 

mengalami degradasi moral. 

Di Indonesia pelajaran yang mengandung nilai moral diajarkan di sekolah-

sekolah. Faktanya, pendidikan moral masih belum berhasil. Hal ini dapat dilihat 

dari parameter kejahatan dan demoralisasi masyarakat yang terus meningkat. Jika 

dilihat dari esensi pendidikan moral yang tertuang pada kurikulum nasional, 

tampaknya pendidikan moral lebih mengajarkan pada dasar-dasarnya saja, 

sementara akhlak atau kandungan nilai-nilai kebaikan belum sepenuhnya 

disampaikan. Cara pengajaran moral melalui mata pelajaran, seperti PKn yang 

dilakukan kebanyakan guru selama ini hanya mentransfer nilai-nilai masyarakat 

doktrin konsep baik dan buruk kepada pelajar dengan cara ceramah di dalam kelas 

tanpa adanya aplikasi konkrit di kehidupan sehari-hari.  

Melalui metode tersebut pelajar menerima konsep baik dan buruk secara 

kaku seperti apa yang diberikan oleh guru. Hal ini menyebabkan pelajar kurang 

diarahkan untuk mencari dan memahami sendiri konsep baik dan buruk tersebut, 

sehingga nilai-nilai itu dapat mengakar lebih mendalam dalam diri 

pelajar.(Zuliyanti, 2012). 

Untuk itulah dalam kurikulum pendidikan Indonesia saat ini yang 

menggunakan kurikulum 2013 lebih mengedepankan pendekatan saintifik, dimana 

peserta didik dalam proses pembelajaran diarahkan untuk dapat mendapat 

pengalaman dalam pembelajaran yang dilakukan sehingga bisa menjadi sebuah 

karakter bagi peserta didik ketika berada diluar kelas. Dalam menumbuhkan 

peserta didik yang tidak hanya pintar secara kognitif namun juga pintar secara 
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moral, guru harus mampu memaksimalkan pembelajaran sesuai yang disaratkan 

dalam kompetensi inti kurikulum 2013. Kompetensi Inti I lebih mengedepankan 

sikap spiritual, kompetensi inti II sikap social, kompetensi inti III pengetahuan 

dan kompetensi IV keterampilan. Jika ke empat kompetensi inti ini 

dimaksimalkan akan mampu meningkatkan kecerdasan peserta didik bukan hanya 

secara kognitif namun juga secara moral. 

Selain itu tidak dilakukan praktek perilaku dan penerapan nilai kebaikan 

dan akhlak mulia dalam kehidupan di sekolah. Ini merupakan kesalahan 

metodologis yang mendasar dalam pengajaran moral bagi peserta didik. Karena 

itu tidaklah aneh jika dijumpai banyak sekali inkonsistensi antara apa yang 

diajarkan di sekolah dan apa yang diterapkan anak di luar sekolah. 

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri. Untuk itu 

peran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan jangan hanya berisi konsep-

konsep materi saja tetapi harus memberikan efek yang bisa menimbulkan tindakan 

nyata bagi peserta didik, sehingga dapat mendukung pengembangan kecerdasan 

moral peserta didik dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, 

keluarga dan masyarakat sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di 

masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang harus 

diajarkan dengan penuh kebermaknaan karena Pendidikan Kewarganegaraan 

bukan hanya pelajaran untuk di dalam kelas melainkan harus dapat diaplikasikan 

siswa dalam kehidupan di luar kelas, yang akan menjadi karakter siswa tersebut. 

Lickona (2012) menyatakan, terdapat sebelas prinsip agar pendidikan 

karakter dapat berjalan efektif, yaitu:  

(1) kembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai kinerja pendukungnya 

sebagai fondasi;  

(2) definisikan "karakter" secara komprehensif yang mencakup pikiran, 

perasaan, dan perilaku;  

(3) gunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja, dan proaktif;  

(4) ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian;  

(5) beri siswa kesempatan untuk melakukan tindakan moral;  
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(6) buat kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang 

menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter, dan 

membantu siswa untuk berhasil;  

(7) Usahakan mendorong motivasi diri siswa;  

(8) libatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral;  

(9) tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral;  

(10) libatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra; dan  

(11) evaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik 

karakter, dan sejauh mana siswa memanifestasikan karakter yang baik.  

 

Lebih lanjut Lickona (2012) menegaskan Agar dapat berjalan efektif, pendidikan 

karakter dapat dilakukan melalui tiga desain, yakni; (1) Desain berbasis kelas, 

yang berbasis pada relasi guru sebagai pendidik dan siswa sebagai pembelajar, (2) 

Desain berbasis kultur sekolah, yang berusaha membangun kultur sekolah yang 

mampu membentuk karakter peserta didik dengan bantuan pranata sosial sekolah 

agar nilai tertentu terbentuk dan terbatinkan dalam diri siswa, dan (3) Desain 

berbasis komunitas. 

Salah satu desain pelaksanaan pendidikan karakter berbasis sekolah ialah 

dengan berdirinya kantin kejujuran di berbagai lembaga, khususnya lembaga 

pendidikan. Kantin kejujuran didirikan hasil kerjasama kementerian pendidikan 

dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adanya kantin kejujuran di 

lembaga pendidikan seperti sekolah dan atau madrasah merupakan fenomena baru 

dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Program ini bukannya tanpa 

alasan, melalui kantin kejujuran ini diharapkan dapat melatih siswa dan warga 

sekolah lainnya untuk bisa bersikap jujur dalam segala hal, termasuk ketika 

bertransaksi di kantin yang memang tidak dijaga, dengan harapan akan munculnya 

pembiasaan karakter jujur dari diri peserta didik di lingkungan sekolah. 

Pelaksanaan pendidikan berbasis karakter melalui kantin kejujuran di sekolah-

sekolah masih sangat bervariasi, tergantung jenjang dan jenis sekolahnya masing-

masing, termasuk bagaimana peran pihak sekolah dalam menanamkan nilai-nilai 

karakter tersebut.  
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Melalui kantin kejujuran ini pula diharapkan setiap individu yang ada di 

sekolah dilatih untuk memiliki dan menerapkan nilai-nilai luhur atau karakter-

karakter yang kuat, tidak hanya di sekolah tapi juga di lingkungan keluarga dan di 

masyarakat. Kantin kejujuran sangat erat hubungannya dengan pendidikan 

kewarganegaraan karena kantin kejujuran bisa menjadi laboratorium Pendidikan 

Kewarganegaraan di luar kelas sebagai aplikasi pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang peserta didik dapatkan di dalam kelas. Namun sayangnya 

pemanfaatan kantin kejujuran ini masih kurang maksimal, ditambah lagi banyak 

kantin kejujuran di berbagai sekolah yang sudah tidak eksis lagi. Padahal jika 

kantin kejujuran ini dimaksimalkan penulis sangat yakin akan mampu 

menumbuhkan kecerdasan moral siswa secara bertahap.   

Namun kenyataan di lapangan belum berjalan sesuai harapan, pelaksanaan 

kantin kejujuran di berbagai sekolah hanya mampu berjalan sebentar dan tidak 

sedikit yang mengalami kebangkrutan atau gulung tikar. Walau pada dasarnya 

pembentukan kantin kejujuran bukanlah untuk tujuan profit semata, melainkan 

untuk media bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap jujur, namun jika 

suatu kantin kejujuran tidak bisa bertahan lama di suatu sekolah maka 

menunjukkan salah satu indikator bahwa peserta didik atau warga di sekolah 

tersebut belum memiliki sikap kejujuran yang baik dan berpengaruh terhadap 

kecerdasan moralnya yang masih rendah. 

SMAN 8 Bandung adalah salahsatu dari sekian banyak sekolah di 

Indonesia khususnya di Kota Bandung yang memiliki kantin kejujuran. Kantin 

kejujuran yang adapun hamper sama konsepnya dengan konsep kantin kejujuran 

lainnya secara umum. Sekolah yang memiliki reputasi yang baik sebagai sekolah 

favorit di Kota Bandung diberi kepercayaan oleh KPK untuk menjalankan kantin 

kejujuran yang tentunya diintegrasikan dengan mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

Dalam membangun kecerdasan moral dibutuhkan 7 kebajikan utama yang 

dikembangkan oleh Borba (2008), dimana salah satu dari 7 kebajikan utama itu 

ialah kejujuran. Sehingga kejujuran menjadi salah satu indikator dalam 

menentukan kecerdasan moral seseorang. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2009) menjelaskan pentingnya 

peranan kecerdasan moral yang matang dan berkualitas dalam rangka 

menyeimbangkan kualitas Intelectual seseorang dalam menjalani hidup didunia 

ini. Bila keduanya telah seimbang maka manusia tersebut dapat menjadi khalifah 

dimuka bumi ini yang sempurna. “dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini 

adalah jalanKu yang lurus.Maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti 

jalan-jalan (yang lain), karena yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-

Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa” 

(Q.S Al An’aam (6);153). 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Luqman Hakim, 

menceritakan pada suatu hari ada seorang telah datang berjumpa 

dengan Rasulullah S.A.W. kerana hendak memeluk agama Islam. Sesudah 

mengucapkan dua kalimah syahadat, lelaki itu lalu berkata : “Ya Rasulullah. 

Sebenarnya hamba ini selalu sahaja berbuat dosa dan payah hendak 

meninggalkannya.” Maka Rasulullah S.A.W. menjawab : “Mahukah engkau 

berjanji bahawa engkau sanggup meninggalkan cakap bohong?” “Ya, saya 

berjanji” jawab lelaki itu singkat. Selepas itu, dia pun pulanglah ke rumahnya. 

Maka setiap kali hatinya terdorong untk berbuat jahat, hati kecilnya terus 

mengejek. “Berani engkau berbuat jahat. Apakah jawapan kamu nanti apabila 

ditanya oleh Rasulullah S.A.W. Sanggupkah engkau berbohong kepadanya” bisik 

hati kecil. Setiap kali dia berniat hendak berbuat jahat, maka dia teringat segala 

pesan Rasulullah S.A.W. dan setiap kali pulalah hatinya berkata : “Kalau aku 

berbohong kepada Rasulullah S.A.W. berarti aku telah mengkhianati janjiku 

padanya. Sebaliknya jika aku bercakap benar berarti aku akan menerima hukuman 

sebagai orang Islam.  

Sementara menurut Riwayati (2009), dalam hasil penelitiannya 

dikemukakan bahwa kantin kejujuran merupakan program yang sangat baik yang 

perlu mendapat dukungan dari berbagai elemen terutama sekolah, karena kantin 

kejujuran sangat bermanfaat untuk pengembangan karakter jujur peserta didik. 

Berangkat dari masalah tersebutlah penulis tertarik untuk meneliti 

permasalahan ini karena betapa pentingnya kecerdasan moral dalam kehidupan 
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sehari hari tertutama bagi peserta didik yang kelak akan menjadi warga negara 

yang baik. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian „’Pengembangan 

Kecerdasan Moral Peserta Didik Melalui Program Kantin Kejujuran Dalam 

Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus di SMAN 8 Bandung) ”. 

 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis 

mengidentifikasi masalah untuk penelitian ini sebagai berikut: 

1. Permasalahan degradasi moral menjadi salahsatu permasalahan yang selalu 

berkaitan erat dengan remaja usia sekolah yang sering diidentikan dengan 

tawuran dan perbuatan negatif. 

2. Degradasi moral remaja yang ada mempengaruhi kecerdasan moral peserta 

didik dalam bertindak, karena mereka cenderung meniru ketika dalam usia 

remaja untuk mencari jati diri. 

3. Pembelajaran Pkn saat ini masih banyak yang bersifat konvensial dan harus 

diarahkan ke konteksual kehidupan peserta didik sehari-hari. 

4. Kurangnya fasilitas  atau media bagi peserta didik untuk melakukan moral 

action di sekolah sebagai bagian dari aplikasi pembelajaran PPKn di sekolah. 

5. Minimnya pengetahuan dan penelitian yang berkaitan dengan kantin 

kejujuran yang dimanfaatkan sebagai media untuk pendidikan 

kewarganegaraan. 

6. Pentingnya aplikasi pembelajaran PKn melalui kantin kejujuran sebagai 

media moral action bagi peserta didik yang menanamkan nilai-nilai dan 

norma dalam kehidupan. 

7. Pembinaan kecerdasan moral peserta didik perlu dilakukan secara optimal di 

lingkungan sekolah dengan memanfaatkan fasilitas pendukung yang ada 

dengan dukungan guru khususnya guru pendidikan kewarganegaraan. 

8. Perlu adanya pengkajian peningkatan kecerdasan moral peserta didik melalui 

media program kantin kejujuran di sekolah yang dihubungkan dengan 

konteks pendidikan kewarganegaraan. 
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C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah :”Bagaimana Mengembangkan Kecerdasan 

Moral Siswa Melalui Program Kantin Kejujuran dalam Konteks Pendidikan 

Kewarganegaraan (Studi Kasus di SMAN 8 Bandung)“ 

Untuk lebih mengarahkan penelitian ini, maka perumusan masalah di atas 

dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perencanaan program kantin kejujuran dalam konteks 

Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan kecerdasan moral 

peserta didik ? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan program kantin kejujuran dalam konteks 

Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan kecerdasan moral 

peserta didik melalui kantin kejujuran dalam konteks Pendidikan 

Kewarganegaraan ? 

3. Bagaimanakah keunggulan dan kelemahan program kantin kejujuran 

dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik dalam konteks 

Pendidikan Kewarganegaraan ? 

4. Bagaimanakah kecerdasan moral peserta didik melalui program kantin 

kejujuran dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan ? 

5. Bagaimanakah upaya mengembangkan keberlanjutan program kantin 

kejujuran dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik ?  

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara  umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses 

pembinaan kecerdasan moral siswa melalui kantin kejujuran dalam konteks 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

2. Tujuan Khusus 

Berdasarkan tujuan yang bersifat umum tersebut, dijabarkan beberapa 

tujuan yang lebih khusus, yaitu: 
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a. Untuk mengetahui perencanaan program kantin kejujuran dalam 

konteks Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan 

kecerdasan moral peserta didik. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan program kantin kejujuran dalam 

konteks Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan 

kecerdasan moral peserta didik melalui kantin kejujuran dalam konteks 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

c. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan program kantin 

kejujuran dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik dalam 

konteks Pendidikan Kewarganegaraan. 

d. Untuk mengetahui ketercapaian kecerdasan moral peserta didik melalui 

program kantin kejujuran dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan. 

e. Untuk mengetahui upaya mengembangkan keberlanjutan program 

kantin kejujuran dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta 

didik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini dapat diperoleh manfaat, sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

atau bahan kajian dalam dunia pendidikan khususnya yang berkaitan 

penumbuhan kecerdasan moral siswa melalui kantin kejujuran dalam 

konteks Pendidikan Kewarganegaraan. 

b. Memberikan solusi alternatif dari permasalahan kecerdasan moral 

sebagai karakter siswa yang baik melalui pengembangan kantin 

kejujuran kepada masyarakat, pelaku pendidikan, pemerintah dan 

semua pihak terkait. 

c. Dapat memberikan masukan atau kontribusi dalam rangka 

menumbuhkan kecerdasan moral siswa melalui kantin kejujuran 

khususnya proses melalui pengintegrasian dengan pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi guru, dengan adanya penelitian mengenai menumbuhkan 

kecerdasan moral melalui kantin kejujuran dalam konteks Pendidikan 

Kewarganegaraan diharapkan dalam proses belajar mengajar dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif sebagai pembelajaran diluar 

kelas. Selain itu juga melalui pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan diluar kelas ini dapat menjadi indikator penilaian 

ranah afektif siswa sebagai aplikasi pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan 

kecerdasan moral siswa, meningkatkan motivasi serta minat dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu Penelitian ini 

juga diharapkan dapat mengubah citra atau kesan dari pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang tidak 

menarik dan membosankan dan hanya di dalam kelas saja. Dengan 

penelitian ini siswa bisa memahami bahwa pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan bisa langsung diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari, dan lebih sadar lagi akan kehadiran kantin kejujuran. 

c. Bagi jurusan pendidikan kewarganegaraan, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan program kantin 

kejujuran sebagai bagian dari laboratorium Pendidikan 

Kewarganegaraan yang dapat menumbuhkan kecerdasan moral. 

Sehingga jurusan bisa melakukan kajian lebih lanjut untuk dapat 

menerapkan kantin kejujuran di berbagai lapisan lembaga, khususnya 

lembaga pendidikan. 

d. Bagi penelitian lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan referensi atau dapat dijadikan sebagai studi pendahuluan bagi 

peneliti yang akan meneliti tentang kecerdasan moral siswa, kantin 

kejujuran dalam Pendidikan Kewarganegaraan, serta inovasi dalam 

aplikasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di luar kelas. 
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F. Kerangka Penelitian 

Berdasarkan studi literatur dan penelitian terdahulu, peneliti membuat sebuah 

kerangka dalam penelitian ini. kerangka ini akan dijelaskan melalui data dan 

informasi yang diperoleh dari penelitian dalam bentuk hasil wawancara mendalam 

dengan subjek penelitian, observasi langsung ke situs penelitian, dan studi 

dokumentasi.Paradigma penelitian yang dimaksud dapat dijelaskan dalam bagan 

sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka Penelitian 
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G. Paradigma Penelitian 

Dari penelitian yang diangkat oleh seorang peneliti, ia pasti memiliki cara 

pandang tersendiri yang peneliti yakini terhadap suatu tema yang diangkat dalam 

penelitian tersebut. Pandangan sementara terhadap masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah akan berkembang sesuai dengan apa yang terjadi di situs 

penelitian, inilah yang dinamakan dengan paradigma penelitian. (Muchtar,2015). 

Adapun paradigma penelitian yang dibangun peneliti dalam penelitian ini 

ialah sebagai berikut; 

1. Kecerdasan moral peserta didik akan berkembang melalui program 

kantin kejujuran yang dalam perencanaannya melibatkan stakeholder dari 

unsur pemerintah. 

2. Moral action peserta didik dapat dikembangkan melalui pelibatan peserta 

didik dalam program kantin kejujuran. 

3. Pendidikan nilai dan norma dalam PPKn akan teraplikasikan melalui 

media kantin kejujuran yang berdampak pada meningkatnya kecerdasan 

moral peserta didik. 

 

H. Struktur Organisasi Tesis 

Struktur organisasi penulisan tesis ini berisi rincian tentang urutan 

penelitian dari setiap bab dan bagian demi bagian dalam tesis. Sistematika 

penulisan di dalam penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab yang akan dirinci 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal dari tesis yang berisi 

lima bagian, yaitu latar belakang, identifikasi dan perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi tesis 

BAB II : Kajian Pustaka. Bab ini berisikan konsep-konsep, teori-teori yang 

berkaitan dengan kecerdasan moral, kantin kejujuran dan 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

BAB III : Metode Penelitian. Pada bab ini dijabarkan mengenai pendekatan 

dan metode penelitian, subjek dan lokasi penelitian, definisi 
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operasional, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan 

instrumen penelitian. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini berisikan temuan 

penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, 

pembahasan dan analisis temuan. 

BAB V : Dalam bab ini, penulis memberikan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran kepada beberapa pihak serta berusaha 

menyajikan penafsiran dan pemaknaan singkat terhadap hasil 

analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting 

yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian. 

 

 


