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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab I ini membahas tentang pendahuluan untuk mendeskripsikan latar 

belakang masalah, rumusan masalah yang diangkat dari penelitian, tujuan dari 

penelitian, fokus masalah, manfaat penelitian, dan penegasan istilah yang akan 

dipaparkan secara ringkas dan jelas dalam penelitian ini. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan yang 

cukup menggemparkan seputar permasalahan yang menyangkut tatanan nilai yang 

menuntut adanya suatu upaya pencegahan untuk mengatasinya. Persoalan yang 

menyangkut tatanan nilai sering kali terjadi di kalangan masyarakat salah satunya 

yaitu “korupsi” yang tak kunjung usai seiring berjalannya waktu. Menurut 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2, korupsi adalah tindakan setiap 

orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara. Sebagian orang beranggapan bahwa korupsi telah menjadi 

suatu tindakan yang melekat dalam diri masyarakat Indonesia, hal ini tentu harus 

segara dilakukan sebagai suatu upaya pencegahan dalam mengatasinya. 

Korupsi tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat seperti di kalangan 

pemerintah saja melainkan di dunia pendidikan juga tanpa disadari di kalangan 

pelajar dan mahasiswa. Salah satu contohnya mahasiswa, tindakan mahasiswa 

yang tidak disadari ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti tidak 

disiplin, datang terlambat ke kampus, menyontek ketika ujian berlangsung, dan 

budaya titip absen (TA), serta plagiarisme yang marak terjadi di kalangan 
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mahasiswa. Perilaku tersebut merupakan manifestasi ketidakjujuran, sehingga 

dapat memunculkan perilaku “korupsi”. Sebagai mahasiswa yang akan 

meneruskan perjuangan bangsa harus dapat membawa perubahan besar dalam 

meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya melalui tindakan anti korupsi. 

Hasil penelitian tentang pendidikan anti korupsi yang dilakukan oleh 

Widhiyaastuti & Ariawan (2017:19-24) berjudul “Meningkatkan Kesadaran 

Generasi Muda untuk Berprilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti 

Korupsi”. Dalam penelitian tersebut, bertujuan untuk mengetahui kesadaran 

hukum generasi muda dalam menjalankan perannya sebagai agen perubahan 

(agent of change) bagi masalah korupsi di Indonesia serta untuk mengetahui 

pentingnya pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan kesadaran hukum 

generasi muda untuk mencegah tindakan perilaku koruptif. Berdasarkan hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa, keadaan generasi muda masih apatis dalam 

menyikapi korupsi. Di satu sisi generasi muda menyadari bahwa korupsi 

merupakan suatu perbuatan melawan hukum serta merugikan. Sementara di sisi 

lain, generasi muda belum siap mengembangkan perilaku anti koruptif seperti 

tidak datang terlambat dan tidak mencontek, sehingga dalam situasi seperti ini, 

artinya generasi muda belum memiliki kesadaran akan perannya sebagai agen 

perubahan bagi bangsa dalam mencegah perilaku koruptif. 

Menurut Dikdaskemdikbud (2012:14), melalui jalur pendidikan upaya 

pemberantasan korupsi harus dilakukan karena pendidikan merupakan wadah bagi 

generasi muda untuk belajar dan memperoleh pengetahuan, khususnya dalam 

menanamkan nilai-nilai kehidupan salah satunya anti korupsi. Pendidikan sangat 

efektif untuk membentuk dan menanamkan suatu pemahaman yang menyeluruh 
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pada kalangan masyarakat tentang bahaya budaya korupsi. Jika melihat persoalan 

di atas, Manurung (2012:236) menyatakan; 

“Dalam upaya pencegahan pemberantasan korupsi, Presiden 
Republik Indonesia secara khusus mengintruksikan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan aksi 
pengembangan pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi yang 
sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 17 
Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
Tahun 2012. Dalam rangka persiapan pembelajaran pendidikan 
Antikorupsi di perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) telah melaksanakan kegiatan Training of Trainers (TOT) 
Pendidikan Antikorupsi Tahun 2012 bagi 1.007 Dosen di 526 
Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Sehubungan dengan hal-hal 
tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Perguruan Tinggi 
Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis) 
sebagaimana terlampir untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti 
Korupsi mulai Tahun Akademik Baru 2012/2013 dalam bentuk 
Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah 
yang relevan”. 

Upaya pencegahan pendidikan anti korupsi harus dilakukan pada 

perguruan tinggi melalui matakuliah wajib/pilihan yang relevan di kalangan 

mahasiswa, untuk mewujudkan aksi pengembangan tersebut untuk itu perlu 

melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai 

pendidikan anti korupsi yang telah melekat dalam d ciri mahasiswa selama ini 

khususnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi difokuskan 

pada upaya pencegahan, peran aktif mahasiswa diharapkan dapat mencegah 

tindakan korupsi sejak dini, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dibekali 

pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai-nilai pendidikan anti korupsi 

sebagai upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Implementasi nilai-nilai 

pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi pada era milenial sangat diperlukan 
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agar terciptanya mahasiswa sebagai warga negara yang baik (good citizen) dan 

sebagai generasi penerus bangsa terhindar dari tindakan korupsi yang dapat 

membahayakan masa depan bangsa. Pendidikan anti korupsi tidak hanya 

memberikan teori mengenai ilmu pengetahuan saja tetapi memberikan efek dan 

implementasi dalam mengubah pola pikir dan tingkah laku seseorang dalam 

menerapkan dan mempertahankan prinsip hidup yang baik agar terhindar dari 

perilaku buruk. Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi akan sangat 

berguna dikemudian hari, prosesnya tidak instan melainkan butuh tahapan-

tahapan melalui proses penanaman nilai serta pembelajaran, nilai-nilai pendidikan 

antikorupsi yang melekat dalam diri seseorang kelak akan berguna untuk masa 

depan bangsa. Sebagai warga negara yang baik (good citizen) mahasiswa harus 

berani berbicara dengan lantang dan bertindak bahwa “Saya Anti Korupsi.” 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang memiliki semangat dan 

daya energi yang luar biasa untuk menempuh studi di UMM demi tercapainya 

tujuan dan kepentingan untuk membangun negeri. UMM menerapkan peraturan 

ketat terhadap kehidupan mahasiswa dalam empat hal, yaitu larangan untuk 

berkelahi, bersangkutan dengan narkoba, berbuat kriminal dan melakukan 

perbuatan asusila. Mahasiswa yang melanggar akan dikenakan sanksi hingga 

pemecatan. Sementara komitmen UMM tidak hanya menghasilkan lulusan yang 

mempunyai kemampuan akademik baik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai 

etika berkehidupan di masyarakat, serta bertindak islami.  

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk mewujudkan tercapainya tujuan 

dan kepentingan membangun negeri dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika 

berkehidupan di masyarakat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih 
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mendalam tentang nilai-nilai pendidikan anti korupsi dengan judul penelitian: 

“Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Membentuk Good 

Citizen pada Era Milenial di Universitas Muhammadiyah Malang.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam membentuk good 

citizen pada era milenial di Universitas Muhammadiyah Malang? 

1.2.2 Bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam 

membentuk good citizen pada era milenial di Universitas Muhammadiyah 

Malang? 

1.2.3 Bagaimana kendala serta solusi dari implementasi nilai-nilai pendidikan 

anti korupsi dalam membentuk good citizen pada era milenial di 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam 

membentuk good citizen pada era milenial di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

1.3.2 Untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi 

dalam membentuk good citizen pada era milenial di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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1.3.3 Untuk mendeskripsikan kendala serta solusi dari implementasi nilai-nilai 

pendidikan anti korupsi dalam membentuk good citizen pada era milenial 

di Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.4 Fokus Masalah 

Fokus masalah diperlukan agar tidak ada pembahasan yang melebar, 

penelitian ini dilakukan pada Wakil Dekan I FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan), Ketua Program Studi di Lingkungan FKIP, Dosen Program Studi, 

dan Mahasiswa FKIP yakni terdiri dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Program 

Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa 

Inggris, Program Studi Pendidikan Biologi, dan Program Studi Pendidikan 

Matematika. Fokus masalah pada penelitian ini yakni, memfokuskan pada nilai-

nilai pendidikan anti korupsi yaitu Kejujuran, Kepedulian, Kemandirian, 

Kedisiplinan, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Kesederhanaan, Keberanian, dan 

Keadilan.  

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pada pengetahuan dan 

keilmuan tentang pendidikan anti korupsi, dapat memberikan manfaat dalam 

penerapan pembelajaran secara lebih lanjut dalam bidang pendidikan. Serta dapat 

berguna sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai wadah bagi peneliti untuk 

mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kemudian, 

berguna dalam meningkatkan keterampilan berpikir dan menganalisa terkait 

dengan penelitian implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam 

membentuk good citizen pada mahasiswa FKIP di era milenial. Serta dapat 

memberikan informasi tentang bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan 

antikorupsi dalam membentuk good citizen pada mahasiswa FKIP di era milenial, 

sekaligus untuk menyelesaikan tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan (S.Pd) di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

1.5.2.2 Bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi atau bahan masukan 

yang ada keterkaitannya dengan masalah dalam penelitian ini. Serta dapat 

mewujudkan mahasiswa sebagai warga negara yang baik (good citizen). 

1.5.2.3 Bagi Universitas Muhammadiyah Malang 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermafaat bagi Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan harapan terciptanya mahasiswa sebagai warga 

negara yang baik (good citizen) supaya terhindar dari tindakan korupsi yang dapat 

membahayakan masa depan bangsa. Serta mampu menciptakan mahasiswa yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan anti korupsi sesuai dengan harapan dan 

cita-cita dalam membangun negeri. 



8 
 

1.5.2.4 Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Komisi Pemberantasan 

Korupsi dalam mengembangkan dan memaksimalkan nilai-nilai pendidikan 

antikorupsi di lingkup perguruan tinggi sebagai sarana untuk mengimplementasikan 

nilai-nilai pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa pada era milenial. 

1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah bertujuan menjelaskan pengertian istilah-istilah yang 

terdapat dalam judul skripsi dan menjadi kata-kata pokok dalam judul tersebut, 

maka istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.6.1 Implementasi 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian implementasi 

secara khusus yaitu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan, secara umum 

implementasi ialah suatu tindakan atau rencana yang telah disusun secara cermat 

dan rinci (matang). Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu rencana yang di 

realisasikan untuk menjadi tindakan nyata dalam mencapai target atau tujuan 

tertentu secara efektif dan efisien, sehingga memiliki sebuah nilai, (Ardi, 

2012:56). Sedangkan menurut Purwanto & Dyah (2012:20), implementasi adalah 

tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta 

yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan 

sebelumnya sesuai keputusan. 

 Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi merupakan suatu tindakan atau rencana yang diterapkan atau 

dilaksanakan kemudian direalisasikan melalui tindakan nyata dalam mencapai 

suatu target atau tujuan tertentu. Implementasi juga berarti suatu tindakan yang 
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dilakukan oleh individu maupun kelompok-kelompok tertentu yang telah 

ditetapkan sebelumnya sesuai dengan sasaran yang diharapkan. 

1.6.2 Nilai 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian nilai artinya 

banyak sedikitnya isi, kadar, dan mutu. Serta nilai adalah sifat-sifat dan hal-hal 

yang penting dalam menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. 

Menurut Mulyana (2014:7), nilai merupakan sesuatu yang abstrak, ideal dan 

berkualitas yang melekat dalam diri seseorang, sehingga mendorong untuk 

melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan dalam suatu lingkup 

tertentu. Sedangkan menurut Nurdin (2014:35), menyatakan bahwa nilai 

merupakan sesuatu yang menjadi kriteria apakah suatu tindakan, pendapat, atau 

hasil itu baik atau buruk. 

Merujuk dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

nilai di jadikan sebagai kriteria dalam bertindak atau sebaliknya, serta di jadikan 

sebagai ukuran dalam penilaian. Nilai juga dapat dikatakan sebagai ukuran dalam 

menentukan tindakan seseorang dapat dikatakan baik ataupun buruk di 

masyarakat. 

1.6.3 Pendidikan Anti Korupsi 

Korupsi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti busuk, 

palsu, dan suap. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan 

hancurnya suatu negara, hancurnya perekonomian, dan hancurnya sistem 

pendidikan. Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirtjen Pendidikan 

Tinggi, “korupsi” berasal dari kata korup yang berarti busuk, suka menerima suap 

atau sogok, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Menurut 
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Syarbani & Arbain (2014:77) menyatakan “anti korupsi” merupakan sikap tidak 

setuju terhadap tindakan korupsi, sedangkan sikap yang tidak ingin melakukan 

tindakan korupsi adalah anti korupsi.  

Menurut Wibowo (2013:28), pendidikan anti korupsi dalam mewujudkan 

proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi diperlukan 

upaya atau usaha kesadaran dengan proses terencana, proses tersebut pendidikan 

anti korupsi tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan (kognitif), tetapi pada 

penekanan pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral perlawanan 

(psikomotorik) terhadap perilaku tindakan korupsi. Sedangkan menurut 

Muhammad Nuh dalam bukunya Agus Wibowo (2013:38) pendidikan anti 

korupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan 

berprilaku anti koruptif. Hal ini senada dengan pendapat Haryono Umar yang 

disetir juga oleh Agus Wibowo (2013:38), menyatakan bahwa pendidikan anti 

korupsi bertujuan untuk membangun karakter teladan generasi muda agar 

terhindar dari perilaku korupsi. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulakan bahwa  

pendidikan anti korupsi bertujuan untuk mewujudkan tercapainya proses belajar 

yang kritis terhadap nilai-nilai anti kroupsi. Pendidikan anti korupsi bertujuan 

guna menciptakan generasi muda yang bermoral baik, berkarakter teladan, dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi. Untuk itu dapat ditarik benang merah 

bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengetahui, memahami, serta 

mengimplementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Perlu ditekankan dalam diri 

bahwa tindakan yang menyimpang seperti halnya korupsi merupakan kejahatan 
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luar biasa yaitu buruk, tidak jujur, tidak bermoral, untuk itu kita dapat 

mencegahnya dengan cara tidak melakukannya. 

1.6.4 Warga Negara yang Baik (Good Citizen) 

Warga negara yang baik (good citizen) adalah warga negara yang 

memahami dan mampu melaksanakan dengan baik antara hak dan kewajibannya 

sebagai individu warga negara memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, 

mampu memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai 

dengan fungsi dan perannya, (Wahab & Sapriya, 2011:311). Menurut Hanifah 

(2013:4) menyatakan sebagai warga negara yang baik (good citizen) dalam 

menjalankann peran dan fungsi maka seorang warga negara harus mempunyai 

pengetahuan, keterampilan, dan nila-nilai (civic knowledge, civic skills, and civic 

values) untuk memudahkannya dalam mengambil keputusan dan memecahkan 

sutau masalah-masalah yang dihadapinya.  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

waega negara yang baik (good citizen) merupakan warga negara yang mampu 

menjalankan peran dan fungsinya sesuai peraturan dan nilai-nilai yang telah 

ditetapkan. Warga negara yang baik pada dasarnya dilihat dari warga negara yang 

berhasil menjalankan perannya masing-masing pada setiap bidang yang ditekuni, 

respon terhadap keputusan ataupun kebijakan pemerintah dan peduli terhadap 

negaranya sendiri. Sebagai warga negara yang baik harus memiliki rasa hormat 

dan tanggung jawab, bersikap jujur, terbuka, dan kritis dalam menjalankan setiap 

urusan. 
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1.6.5 Era Milenial 

Generasi milenial pada tahun 2017 adalah seseorang yang berusia 17-36 

tahun, saat ini dikatakan sebagai mahasiswa. Milenial lahir antara tahun 1981-

2000 (Walidah, 2017:318-319). Menurut Fore (2012:3) mengungkapkan bahwa 

generasi milenial lahir di antara tahun 1980 hingga 2000. Sedangkan menurut 

Brosdahl & Carpenter (2011: 104), pengelompokkan generasi WWII (1901-1924), 

generasi silent (1925-1945), generasi baby boomer (1946-1964), generasi X 

(1965-1980), generasi milenial (1981-2003), dan generasi Z (2003-sekarang).  

Generasi milenial atau sering disebut generasi Y merupakan generasi yang 

menarik perhatian, generasi ini merupakan generasi pertama yang menghabiskan 

seluruh hidup pada lingkungan digital dan teknologi, yang berimplementasi pada 

bagaimana cara hidup dan bekerja, (Bennet et all, Wessner and Miller, 2008:104). 

Generasi milenial juga dikatakan sebagai generasi cengeng, yaitu anak-anak muda 

yang memperturutkan kemauan hati secara berlebihan dan dilindungi secara 

berlebihan yang tidak mampu mengatasi pekerjaan yang biasa saja tanpa petunjuk 

atau bantuan, (Hershatter & Eppstein, 2010:104).  

Merujuk dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

generasi milenial merupakan generasi yang lahir diantara tahun 1981 sampai 

2000. Bisa dikatakan saat ini seseorang yang berusia 17-36 tahun yakni termasuk 

mahasiswa. Generasi milenial menghabiskan waktunya pada lingkungan teknologi 

untuk menjalani kehidupan dan bekerja, bisa dikatakan teknologi sebagai alat 

untuk bertahan hidup. 


