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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab I Pendahuluan ini akan dibahas secara sistematis mengenai A) 

Latar Belakang, B) Rumusan Masalah, C) Tujuan Penelitian, D) Batasan 

Penelitian, E) Manfaat Penelitian, F) Penegasan Istilah.  

A. Latar Belakang 

Di Indonesia, persoalan korupsi nyaris dianggap menjadi hal yang 

biasa. Korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan struktural, kultural dan 

personal. Persoalan struktural karena telah melekat dalam sistem 

pemerintahan. Disebut persoalan kultural karena kelaziman kolektif yang telah 

diterima telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat di berbagai lingkungan 

sosial. Dikatakan persoalan personal karena mentalitas korupsi menyatu 

dengan kepribadian orang Indonesia pada umumnya.  

Salah satu wujud aktualisasi menteri pendidikan dan kebudayaan 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut yaitu dengan cara 

menanamkan pengetahuan tentang bahaya korupsi yang pada saat ini sangat 

marak terjadi di Negara kita guna menghindari adanya korupsi-korupsi kecil 

yang muncul dikalangan siswa terutama siswa sekolah menengah atas karena 

siswa sekolah menengah tersebut merupakan masa dimana mereka memiliki 

rasa tidak puas yang tinggi terhadap sesuatu yang diinginkan. Sebenarnya rasa 

ketidak puasan ini merupakan hakikat yang mendasar yang ada pada diri 

setiap manusia. 

Mengingat karakter siswa seperti ini, tidak menutup kemungkinan 

benih-benih korupsi akan semakin berkembang di Negara kita. Misalnya pada 
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saat ini telah banyak terjadinya dikalangan sekolah menengah pertama 

terlambat datang sekolah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat 

kedisiplinan yang diterapkan sehingga di ikuti oleh yang lain meskipun 

sebenarnya apa yang mereka lakukan tersebut merupakan salah satu tindakan 

korupsi tingkat bawah dan bisa menghancurkan bangsa dan Negara. 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam proses peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi 

dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah 

telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha. Praktek 

korupsi sistemik yang sudah merajalela di semua sektor menjadi salah satu 

masalah besar di Indonesia. Berbagai cara untuk mencegah dan memeranginya 

diupayakan, termasuk menggunakan institusi pendidikan, seperti sekolah dan 

perguruan tinggi. Institusi pendidikan diyakini sebagai tempat terbaik untuk 

menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Murid atau mahasiswa 

yang akan menjadi tulang punggung bangsa di masa mendatang sejak dini 

harus diajar dan dididik untuk membenci serta menjauhi praktek korupsi 

bahkan lebih dari itu, diharapkan dapat turut aktif memeranginya. 

Untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih, 

diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang 

sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta 

pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus 

ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan 

tinggi. Pendidikan anti korupsi ini akan berpengaruh pada perkembangan 

psikologis siswa. Setidaknya, ada dua tujuan yang ingin dicapai dari 
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pendidikan anti korupsi ini. Pertama untuk menanamkan semangat anti 

korupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat 

anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam 

perbuatan sehari-hari. Sehingga, pekerjaan membangun bangsa yang terseok-

seok karena adanya korupsi dimasa depan tidak ada terjadi lagi. Jika korupsi 

sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan 

maksimal. Tujuan kedua adalah, menyadari bahwa pemberantasan korupsi 

bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, 

Kepolisian dan Kejaksaan agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap 

anak bangsa. 

Pola pendidikan yang sistematik akan mampu membuat siswa 

mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi 

yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta 

generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi 

dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, 

masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara 

bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. 

Tidak hanya itu, pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan secara 

sistemik di semua tingkat institusi pendidikan, diharapkan akan memperbaiki 

pola pikir bangsa tentang korupsi. Selama ini, sangat banyak kebiasaan-

kebiasaan yang telah lama diakui sebagai sebuah hal yang lumrah dan bukan 

korupsi. Termasuk hal-hal kecil. Misalnya, sering terlambat dalam mengikuti 

sebuah kegiatan, terlambat masuk sekolah, kantor dan lain sebagainya seperti 

yang telah sudah dijelaskan sedikit di atas mengenai contoh kecil korupsi yang 

http://www.berrydevanda.com/2010/02/kurikulum-pendidikan-anti-korupsi.html
http://www.berrydevanda.com/2010/02/kurikulum-pendidikan-anti-korupsi.html
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dilakukan disekolah. Menurut KPK, semua ini termasuk salah satu bentuk 

korupsi yaitu korupsi waktu. Kebiasaan tidak disiplin terhadap waktu ini 

sudah menjadi lumrah, sehingga perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat. 

Dengan demikian peran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

sangatlah di butuhkan, selain memberikan pengertian bahaya akan korupsi di 

kalangan siswa sekolah menengah pertama. 

Salah satu contoh pengetahuan tentang bahaya korupsi di kalangan 

siswa yakni dengan memberikan penjelasan tentang pengertian korupsi 

maupun hukuman tindak korupsi. Pengertian korupsi itu sendiri adalah 

perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok. 

Selain itu ada juga pengertian yang lain tentang korupsi dalam buku 

TheLexicon Webster Dictionary yaitu kebusukan, keburukan, kebejatan, 

ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, 

kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. 

Usaha untuk menanamkan bahaya akan korupsi di kalangan siswa 

sekolah menengah pertama tidaklah mudah karena masih banyak hal-hal yang 

dapat mempengaruhi siswa tersebut. Misalnya tayangan-tayangan televisi baik 

dalam berita maupun di lingkungan sekitarnya yang menceritakan tentang 

korupsi. 

Dengan demikian peran dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

sangatlah dibutuhkan, selain memberikan pengertian tentang bahaya korupsi, 

Departemen Pendidian dan Kebudayaan hendaklah lebih menayangkan 

televisi akan bahaya-bahaya korupsi sehingga dapat mempengaruhi siswa 

untuk tidak melakukan tindakan korupsi. 
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Selain Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang 

memiliki peran dilingkungan sekolah, setidaknya orang tua juga sangatlah 

penting memberikan pengarahan terhadap anak-anaknya agar tidak terjerumus 

kedalam perbuatan yang melanggar hukum bahkan bisa menghancurkan 

bangsa dan Negara.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman tentang korupsi pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 6 Lambu? 

2. Apa saja nilai-nilai yang dikembangkan dalam upaya meningkatkan 

pemahaman tentang korupsi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Lambu? 

3. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam penanaman nilai-

nilai anti korupsi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Lambu?    

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diuraikan tujuan 

penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pemahaman tentang korupsi pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 6 Lambu; 

2. Untuk mengetahui nilai-nilai yang dikembangkan dalam upaya 

meningkatkan pemahaman tentang korupsi pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 6 Lambu. 
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3. Untuk mengetahui langkah apa saja yang harus dilakukan dalam 

penanaman nilai-nilai anti korupsi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 6 

Lambu? 

D. Batasan Penelitian 

Untuk menghindari kesalahan persepsi dan pembahasan yang terlalu 

meluas, maka diperlukan adanya batasan masalah dalam penelitian ini. 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu hanya dilakukan pada siswa-siswi 

SMP Negeri 6 Lambu yang terletak di Jln. Jenderal Sudirman Melayu Lambu 

tentang Pemahaman Siswa Terhadap Bahaya Korupsi. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 

memungkinkan dikembangkan lebih lanjut menjadi teori guna menambah 

ilmu pengetahuan yang bisa digunakan oleh peneliti yang akan datang 

sebagai bahan acuan terutama bagi program pendidikan kewarganegaraan 

dalam mengkaji pemahaman siswa terhadap korupsi sebagai acuan 

pemikiran dalam dunia pendidikan saat ini maupun dunia pendidikan di 

masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, yang mengadakan penelitian yang sejenis, hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengadakan penelitian yang sejenis serta sebagai bahan masukan agar 

memahami bahaya korupsi. 

b. Bagi guru, sebagai bahan informasi untuk memahami bahaya korupsi 
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c. Bagi siswa diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan 

ataupun pemahaman siswa SMP Negeri 6 Lambu agar tidak 

melakukan tindakan korupsi yang pada akhirnya tidak akan 

membahayakan siswa tersebut. 

F. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul skripsi, maka perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Menurut Porwadarminta (1991:636) bahwa pemahaman merupakan 

tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami 

arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.  

2. Siswa merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik 

pendidikan formal maupun pendidikan non formal pada jenjang 

pendidikan dengan jenis pendidikan tertentu.  

3. Bahaya adalah segala kondisi yang dapat merugikan baik cidera atau 

kerugian lainnya, atau bahaya adalah sumber, situasi atau tindakan 

yang berpotensi menciderai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi 

dari semuanya menurut OHSAS 18001:2007 (Occupational health safety 

management system).  

4. Korupsi merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, 

penerimaan uang sogok.  


