
 
 

1 
Tri Adi Setiawan, 2022 
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BERBASIS MODEL PROBLEM BASED LEARNING 
MELALUI FILM “SEBELUM PAGI TERULANG KEMBALI” 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semenjak bergulirnya era reformasi di Indonesia pada 1998 sampai 

sekarang, pemberitaan mengenai tindak kejahatan korupsi masih banyak muncul, 

bahkan hari demi hari memperlihatkan bahwa korupsi sudah semacam menjadi 

perbuatan yang bisa dikatakan mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara Indonesia. (Suyatmiko, 2021). Tindak korupsi adalah persoalan 

yang sangat urgen untuk diselesaikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tipikor 

(Tindak Pidana Korupsi) telah banyak melibatkan oknum baik dalam skala yang 

sangat kecil maupun tindak korupsi yang besar seperti e-ktp. Korupsi seperti 

wabah yang sangat sulit untuk dilumpuhkan, Faktor penyebab terjadinya korupsi 

yaitu adanya kesempatan. Contohnya, ketika anak meminta uang kepada 

orangtuanya dengan alasan untuk membeli buku. Tetapi pada akhirnya uang 

tersebut digunakan untuk jajan. Tindakan anak tersebut         merupakan bentuk sikap 

korupsi yaitu tidak jujur dan tidak bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang 

orang tua berikan. Jika tindakan tersebut terus dilakukan maka akan membentuk 

karakter anak (tidak jujur dan tidak bertanggung jawab). Kesempatan tersebut 

menjadi contoh bahwa peluang terjadinya korupsi pun  sangat mungkin terjadi dari 

tindakan sederhana. Dalam hal ini, pemahaman untuk menghindari tindakan 

korupsi diberikan melalui pendidikan antikorupsi sehingga tertanam dalam diri 

untuk terus menghindari korupsi. 

Indeks persepsi terhadap tindak Korupsi Indonesia menyebut jika CPI 

(Corruption Perception Index) di NKRI dalam beberapa tahun terakhir dinilai 

berada pada angka 36,37. Data ini berdasarkan rilis dari transparency international 

Indonesia hanya mampu memperoleh nilai 37 poin. Dengan kata lain, Indonesia 

beradap di peringkat 90 dari 170 negara-negara yang juga ikut dinilai.  
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Melalui data diatas, dapat disimak jika tindak korupsi di Indonesia akan 

sangat desktruktid sifatnya. Tindak korupsi dapat merusak kapabilitas negara 

dalam mengurusi kondisi-kondisi yang sifatnya urgen seperti krisis ganda; 

kesehatan dan ekonomi. Situasi yang harus dikhawatirkan dari permasalahan ini 

adalah imbas buruk yang akan didapatkan negara. Kasus korupsi yang terus 

meningkat dan tidak ada penanganan tegas akan menjadi hambatan negara dalam 

mencapai tujuan-tujuan yang disebabkan negara dirugikan oleh banyaknya kasus 

korupsi. Di Indonesia sendiri, kasus korupsi dinilai bisa menjadi hambatan untuk 

mencapai social welfare (kesejahteraan sosial) bagi rakyat. Padahal, untuk 

mencapai kesejahteraan sosial adalah satu dari sekian banyak tujuan didirikannya 

Indonesia (Asmorojati, 2017).  

Dalam hal tersebut pencegahan korupsi tidak terlepas dari peran KPK 

sebagai Lembaga independent dalam memberantas korupsi di indonesia seperti 

strategi anti korupsi yang berjalan cukup efektif. Hasil tersebut juga membuktikan 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih merupakan lembaga sentral yang 

mempengaruhi indeks persepsi korupsi.  

Membaiknya penanganan korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian 

dan Kejaksaan saat ini berdampak pada kehati-hatian sebagian besar 

penyelenggara pemerintah pusat maupun daerah di dalam mengurus keuangan 

Negara. Mereka tidak sewenang-wenang seperti sebelumnya. Dalam 

memberantas korupsi KPK memilki dua cara yaitu: penindakan represif dan 

penindakan preventif, upaya penindakan kasus korupsi represif dilakukan oleh 

institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dengan menerapkan hukuman badan dan/atau merampas hasil 

kejahatan korupsi sedangkan preventif dengan memberikan Pendidikan anti 

korupsi sejak dini. 

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya menegakan hukum  

tanpa pandang bulu, artinya bahwa semua tindakan harus berdasarkan dengan 

hukum yang berlaku sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 

Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : 
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“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan adanya hukum sebagai 

supremasi tertinggi maka semua kegiatan bernegara diatur oleh hukum 

sehingga tujuan terbentuknya negara hukum yaitu melahirkan konsep 

welfare state (negara kesejahteraan). 

Pasal di atas menjelaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi memang 

tidak bisa dipisahkan dengan budaya hukum yang ada di masyarakat. Budaya 

hukum adalah seperangkat pengetahuan dan nilai-nilai (values) yang dijadikan 

pedoman oleh sekelompok orang untuk melakukan tindakan/perilaku terkait 

dengan hukum (Rindu & Pembelajaran, 2021). Akan tetapi budaya hukum yang 

ada di masyarakat Indonesia justru menunjukkan dua posisi yang berlawanan. Di 

satu sisi masyarakat membenci bahkan mengutuk tindakan koruptor. Di sisi 

lainnya, secara tidak langsung masyarakat mendukung tindakan korupsi. Misalnya 

agar diterima sebagai pegawai di pemerintahan, masyarakat rela membayar 

bahkan menjual tanah mereka untuk melakukan suap (Atmawati, 2018).  

Masyarakat sebagai salah satu komponen bangsa sudah seharusnya 

berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi, bukan mendukung tindakan 

korupsi. Upaya pemberantasan korupsi akan sulit dilakukan jika tanggung jawab 

hanya diberikan pada pemerintah atau lembaga penegak hukum. Seluruh 

komponen bangsa juga turut bertanggung jawab (Trionovani, 2016). Dengan 

demikian dasar kuat untuk masyarakat turut serta dalam mencegah dan 

memberantas korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran masyarakat diwujudkan 

dalam bentuk hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang 

adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi serta hak untuk menyampaikan 

saran dan pendapat kepada penegak  hukum yang menangani perkara tindak pidana 

korupsi oleh karena itu pentingnya tindakan preventif sejak dini di sekolah, agar 

nantinya mencipatakan masyarakat yang berani, Jujur dan bertanggung jawab 

dalam mengungkapkan tindak korupsi di lingkunganya. 

Nilai-nilai yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi ini dapat 

ditanamkan melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan menurut Undang-

Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah:  



4 
 

Tri Adi Setiawan, 2022 
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BERBASIS MODEL PROBLEM BASED LEARNING 
MELALUI FILM “SEBELUM PAGI TERULANG KEMBALI” 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

 

 

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki sikap dan kekuatan spritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.  

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa makna pendidikan juga 

mencakup aspek keterampilan dan sikap (karakter) sehingga tidak hanya mencakup 

aspek   kecerdasan Seperti halnya Martin Luther King (dalam Asmani 2012, hlm. 

29) yang menegaskan bahwa “intelligence plus character, that is the goal of true 

education” dapat diartikan bahwa kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir 

pendidikan yang sebenarnya. 

Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi yaitu sekolah 

berfungsi untuk memberikan pengetahuan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa 

sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku dari siswa yang nantinya menjadi 

cikal bakal dalam menindak korupsi di masa yang akan datang. Perubahan sikap 

dan perilaku siswa tersebut sejalan dengan riset yang dilakukan di sekolah dasar 

dan menengah oleh Peercy dan Svenson dengan hasil bahwa selain menciptakan 

sumber daya manusia yang bermutu, pendidikan seharusnya juga dapat 

membangun kesadaran dan pengetahuan manusia bahwa korupsi merupakan 

perbuatan yang pantang untuk dilakukan (Widodo, 2019). 

Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan untuk membangun karakter           

teladan agar anak dapat menjadi promotor pemberantas korupsi (Ulandari et al., 

2018) berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan proses            belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-

nilai anti korupsi. pendidikan anti korupsi tidak hanya memberikan ilmu 

pengetahuan saja, tetapi juga merubah pola pikir paradigma serta tingkah laku 

siswa untuk menerapkan prinsip hidup yang lebih baik yang nantinya menjadikan 

siswa yang berkarakter dengan tujuan membentuk dan membangun pola pikir, 

sikap, dan perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang positif, berakhlak 

karimah, berjiwa  luhur, jujur dan bertanggung jawab (Fitri, 2012). 

Pendidikan diyakini merupakan kunci masa depan bangsa dan pendidikan 
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anti korupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang sangat penting di tanamkan 

sejak dini karena kualitas sumber daya manusia merupakan modal utama 

pembangunan bangsa. Penanaman karakter menjadi salah satu upaya keberhasilan 

pengembangan sumber daya manusia di indonesia. Dengan pendidikan anti korupsi 

maka generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan 

tidak melakukan kegiatan rusak ini seperti apa yang dilakukan generasi 

sebelumnya. 

Agus Wibowo (2013) memaparkan tiga alasan pentingnya  implementasi 

pendidikan antikorupsi di sekolah: 1) Secara umum terdapat seperangkat 

pengetahuan (knowledge) yang dimiliki dunia pendidikan untuk memberikan 

kesadaran mengenai kesalahpahaman dalam upaya pemberantasan korupsi. 2) 

Institusi pendidikan memiliki jaringan (networking) yang kuat hingga ke seluruh 

tanah air sehingga penting untuk dilibatkan dalam upaya pemberantasan korupsi. 

3) Mayoritas pelaku tindak pidana korupsi adalah orang yang berpendidikan 

dengan gelar pendidikan tinggi. Oleh karena itu Penanaman akan nilai-nilai 

antikorupsi melalui pendidikan ini diharapkan dapat membentuk dan memperkuat 

sikap antikorupsi peserta didik. Adapun nilai-nilai antikorupsi menurut KPK yaitu 

jujur, tanggung jawab, dan disiplin sebagai nilai inti, adil, berani, dan peduli 

sebagai nilai sikap, dan kerja keras, mandiri, dan sederhana sebagai nilai etos kerja 

(Burhanudin, 2021). 

Urgenitas Pendidikan anti korupsi akan lebih efektif jika di terapkan 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) 

karena                   dalam model ini juga dapat diintegrasikan dengan media pembelajaran yang 

menarik. (Arsyad, 2014) mengungkapkan beberapa manfaat praktis dari media 

pembelajaran, yaitu media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat meningkatkan proses dan hasil belajar, menimbulkan 

motivasi belajar, interaksi antara siswa dan lingkungannya, memungkinkan siswa 

belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Selain itu media juga dapat 

mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu karena objek atau benda yang 

terlalu besar, memiliki proses yang amat rumit, atau percobaan yang dapat 

membahayakan untuk ditampilkan langsung di ruang kelas sehingga dapat diganti 

dengan gambar, foto, slide, realita, dan film. 
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Pendidikan anti korupsi dalam Film merupakan bagian sejarah bagi bangsa  

Indonesia ini, sejak orde lama, orde baru maupun orde reformasi seperti tiada 

akhir untuk kasus korupsi. Film diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup. 

Lakon berarti bahwa   film tersebut merepresentasikan sebuah   cerita dari tokoh 

tertentu secara utuh dan terstruktur. Film diartikan juga sebagai pranata            sosial dan 

media komunikasi massa (Vebrynda, 2015). Hal ini berarti bahwa film 

mempunyai fungsi memengaruhi orang. Pengaruh yang muncul, baik negatif 

maupun positif, bergantung dari pengalaman dan pengetahuan masing-masing 

individu. Secara umum, film adalah media komunikasi yang mampu 

memengaruhi cara pandang individu yang kemudian akan membentuk karakter 

bangsa. 

Di era globalisasi ini perkembangan maupun perubahan sosial masyarakat 

yang sangat pesat berpengaruh terhadap meningkatnya aktifitas menonton film 

baik di bioskop, rumah, sekolah, maupun di kosan, banyaknya media untuk     

menonton film seperti bioskop, netfix, iflix, viu, dan lainya memudahkan orang 

untuk menonton film dimana saja. Film sebagai karya budaya yang menjadi salah 

satu media untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang cerdas dan berkarakter. 

Banyak film yang memiliki nilai edukatif kultural, yang dapat dimanfaatkan 

sebagai media alternatif sarana pembelajaran untuk menjembatani proses interaksi           

antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar lainnya termasuk film 

pada suatu lingkungan belajar. Selain itu menonton film juga memiliki manfaat 

nilai-nilai serta aspek yang tersaji dalam tayangan film seperti nilai moral, 

budaya, serta aspek bahasa harus menjadi pertimbangan penting di samping aspek 

hiburan tentunya. 

Film “sebelum pagi terulang kembali” memiliki pesan moral yang baik untuk 

kalangan generasi muda, dalam film ini menjelaskan nilai-nilai kejujuran dan 

tanggung jawab yang di perankan oleh “Yan” sebagai pejabat pemerintah yang  jujur 

dan lurus namun banyaknya rintangan yang harus dihadapi, seperti anaknya sendiri 

yang meminta jatah proyek. Secara tersirat dalam film juga ini       mengungkapkan 

beberapa alasan seseorang melakukan Tindakan korupsi seperti adanya kebutuhan 

dan adanya kesempatan. selain itu, dalam film ini juga dapat dijadikan sebagai 
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media membentuk kepribadian karakter dan moralitas anak. Sebab, dari film ini 

terdapat manfaat yang dapat dipetik oleh penontonya. Manfaat tersebut adalah 

mengasah kecerdasan majemuk seseorang, selain itu lewat film “sebelum pagi 

terulang kembali” seseorang dilatih untuk meningkatkan  kemampuan imajinasi dan 

mengamalkan prinsip-prinsip anti korupsi yang ada di dalamnya yang akan 

meningkatkan nilai moral serta melahirkan kreatifitas dalam dirinya yang akan 

menjadi modal penting dalam membentuk karakter seseorang terutama karakter 

kejujuran. 

Salah satu metode yang melatih siswa untuk kejujuran adalah model 

(Problem Based Learning). Menurut duch (1995) model problem based learning 

(PBL) merupakan model pembelajaran yang menyajikan masalah, yang kemudian 

digunakan Masalah ini digunakan untuk mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada 

pembelajaran yang dimaksud. Masalah akan diberikan dalam bentuk skenario yang 

akan dibahas dalam kegiatan menonton film di kelas.  

Model PBL dalam pembelajaran berfokus pada masalah yang dijadikan 

sebagai acuan dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak hanya belajar dari 

konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan masalah tetapi juga terpacu 

untuk memecahkan permasalahan yang ada. Model tersebut dapat mengembangkan 

kemandirian siswa, berpikir kritis dan berani berpendapat. Model pembelajaran ini 

sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh (Mukodi & Burhanudin, 2014) bahwa 

penanaman nilai anti korupsi dapat melalui model – model Pendidikan yang 

dikembangkan oleh paradigma konstruktivistik. Konstruktivistik merupakan proses 

pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan di susun dalam diri 

seseorang, dalam hal ini peserta didik harus membangun suatu pengetahuan 

berdasarkan pengalaman masing- masing sehingga peserta didik nantinya akan 

mempunyai keterampilan dalam memecahkan masalah dan akan dapat berfikir 

kritis, serta mempunyai kreatifitas yang luas. Dalam memecahkan masalah ini  

dibutuhkan sikap disiplin dan jujur pada peserta didik. Karena sikap disiplin dan 

jujur sangat mempengaruhi proses pembelajaran dan cara berfikir anak dalam 

memecahkan masalah. 
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kejujuran berarti apa yang dikatakan sesuai dengan hati nurani atau sesuai 

dengan kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada adalah kenyataan yang 

sesungguhnya yang terjadi. Jujur juga dapat diartikan seseorang yang bersih hati 

dari perbuatanperbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Jujur berarti juga 

menepati janji atau kesanggupan yang terlampir malalui kata-kata atau perbuatan. 

Franz Magnis (2010), mengatakan bahwa ada dua sikap jujur dalam 

berhubungan dengan orang lain yaitu, bersikap terbuka dengan orang lain dan 

bersikap fair. Sikap terbuka berarti selalu tampil sebagai diri sendiri, tampil apa 

adanya tanpa kepalsuan atau ketidakaslian. Kita selalu menampilkan diri 

sebagaimana kita sesungguhnya bukan karena keinginan orang lain. Jadi, dalam 

pikiran, perkataan, dan berperilaku harus selalu terealisasi sesuai keberadaan kita 

yang sebenarnya, bukan karena kita malu atau takut dengan sesuatu. Bersikap fair, 

artinya kita bersikap sesuai norma terhadap orang lain. Kita memperlakukan orang 

lain dengan standar-standar norma dan kaidah yang berlaku sebagaimana ia 

diperlakukan oleh orang lain. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang di tuangkan dalam bentuk korupsi yang berjudul: 

‘IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BERBASIS MODEL 

PROBLEM BASED LEARNING MELALUI FILM SEBELUM PAGI 

TERULANG KEMBALI’ 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka peneliti memiliki beberapa rumusan masalah dalam penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perencanaan Implementasi Model Problem Based Learning 

dengan media film dalam menumbuhkan nilai anti korupsi “Kejujuran” 

siswa kelas VIII di SMP Dharma Kartini? 

2. Bagaimana Implementasi model Problem Based Learning dengan media 

film dalam menumbuhkan nilai anti korupsi “Kejujuran” siswa kelas VIII 

di SMP Dharma Kartini? 
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3. Apa saja factor kendala dan upaya yang di lakukan ketika 

mengimplementasikan model Problem Based Learning dengan media film 

dalam menumbuhkan karakter kejujuran siswa kelas VIII di Smp Dharma 

Kartini? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

peneliti memiliki beberapa tujuan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui rancangan model Problemt based learning dengan  

media film dalam menumbuhkan nilai anti korupsi “Kejujuran” di SMP 

Dharma Kartini. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Penerapan model Problem 

based learning dengan              media film dalam menumbuhkan nilai anti korupsi 

“Kejujuran” di SMP Dharma Kartini. 

3. Untuk mengetahui solusi model Problem based learning  dengan media 

film dalam menumbuhkan nilai anti korupsi “tanggung jawab” di SMP 

Dharma Kartini. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat 

memberikan masukan dan wawasan bagi semua pihak tentang implementasi 

Pendidikan anti korupsi terhadap pembentukan karakter tanggung jawab siswa 

berbasis model project based learning, adapun manfaat lain yang di peroleh 

sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai referensi 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan apabila dilakukan penelitian 

lebih lanjut di masa yang akan datang, khususnya pada pihak yang ingin 

mempelajari mengenai Implementasi Pendidikan anti korupsi berbasis 

model Problem Based Learning melalui media Film ‘sebelum pagi 

terulang kembali’ pada tingkat sekolah menengah pertama. 

 



10 
 

Tri Adi Setiawan, 2022 
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BERBASIS MODEL PROBLEM BASED LEARNING 
MELALUI FILM “SEBELUM PAGI TERULANG KEMBALI” 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

 

2) Manfaat dari segi kebijkan 

Memberikan arahan kebijakan untuk pengembangan pendidikan bagi anak 

SMP dalam pembelajaran kontekstual yang baik dan efektif untuk 

diterapkan dan diajarkan, berkaitan dengan smateri dan metode yang 

digunakan dalam pembelajaran dalam menumbuhkan sikap anti korupsi. 

3) Manfaat dari segi praktik 

1. Bagi sekolah, diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat sebagai 

bahan inovasi pembelajaran dengan penerapan Problem Based 

Learning dengan media film. 

2. Bagi guru, diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi 

inspirasi dalam kegiatan belajar mengajar. 

3. Bagi siswa di harpkan penelitian ini menjadi sumber belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran melalui media film.  

4. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini bisa dijadikan pengalaman dan 

pelajaran yang bermanfaat sebagai calon guru IPS. 

5. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini bisa di jadikan 

sebagai rujukan dan dapat di kembangkan bagi penelitian 

selanjutnya. 

4) Manfaat dari segi isu dan aksi sosial 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini apabila dilihat dari segi isu 

atau aksi sosial yakni memberikan informasi kepada semua pihak 

mengenai pembelajaran dan pengajaran melalui penggunan media film  

untuk membentuk karakter anti korupsi pada peserta didik dalam 

pembelajaran IPS, sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk lembaga-

lembaga formal maupun non formal dalam mengenalkan maupun 

menggunakan media film. 

1.5 Sistematika Penelitian  

Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif 

yang berarti data yang dihasilkan dipaparkan dengan bentuk narasi atau kata- kata. 

sebagaimana menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian kualitatif merupakan 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 
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instrumen kunci, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif serta hasil 

penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Untuk              pengumpulan 

data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menggali 

informasi yang lebih mendalam dari guru dan siswa SMP Dharma Kartini. Tidak 

lupa untuk menguatkan kepustakaan peneliti menggunakan studi literatur yang 

pengambilanya dari jurnal, buku, dan karya tulis ilmiah lainya. Adapun Sistematika 

penelitian ini di susun sebagai berikut : 

BAB I merupakan bagian awal skripsi yang mengenai pendahuluan. Dalam 

bagian pendahuluan terdapat pemaparan mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan penelitian dalam skripsi. 

BAB II berisikan tentang pemaparan mengenai kajian pustaka yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diambil dan rumusan masalah yang 

dibahas. Kajian pustaka yang peneliti kaji yaitu mengenai korupsi, model  

Problem Based Learning, film, Kejujuran, beserta ruang lingkupnya serta teori-

teori yang digunakan berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan para ahli dan 

peneliti terdahulu. 

BAB III mambahas mengenai metode penelitian yang berisi mengenai 

lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, desain penelitian, tahapan 

penelitian, instrumen penelitian, teknk pengolahan data dan teknik analisis data 

yang akan dilakukan peneliti. 

BAB IV membahas tentang hasil penelitian dan analisis data dari hasil 

pelaksanaan yang dilakukan peneliti dari fakta-fakta yang ditemukan dilapangan 

selama penelitian di SMP Dharma Kartini 

BAB V membahas mengenai penutup yang dilakukan sekaligus menjawab 

rumusan masalah secara singkat dan saran untuk pihak-pihak terkait untuk 

dikembangkan pada penelitian selanjutnya. 

 


