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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di 

sekolah mempunyai tujuan untuk menanamkan aspek moral yang baik 

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Fokus dari mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu untuk membentuk Warga Negara 

yang mampu memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajiban agar menjadi Warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, 

berkarakter yang sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu nilai moral yang 

harus ditanamkan yaitu Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi melalui 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

di sekolah.  

Melalui menanaman Nilai-nilai Pendidikan Anti korupsi di 

sekolah, merupakan upaya nyata dari pemerintah dan rakyat Indonesia 

untuk memutus mata rantai korupsi sejak dini, khususnya di lingkungan 

pendidikan. Harapan dari menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Anti 

Korupsi yang baik dan efektif, akan lahir generasi muda penerus bangsa 

masa depan yang berani berkata tidak pada korupsi. Melalui lingkungan 

pendidikan dianggap sebagai sarana yang efektif guna menanamkan Nilai-

1 

Peran Pembelajaran Pendidikan …,  Zulfati Asmarina, FKIP UMP, 2015



2 
 

 

nilai Pendidikan Anti Korupsi. Pembelajaran PPKn dalam menanamkan 

Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi pada peserta didik di SMK Negeri 1 

Kalibagor bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku anti korupsi. 

Dalam penanaman Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi pada peserta didik 

di SMK Negeri 1 Kalibagor, mempunyai harapan untuk menjadi anggota 

masyarakat yang mampu menentukan dan memilih moral yang baik sesuai 

dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat dan dapat 

menanamkan pada diri peserta didik sikap atau perilaku anti korupsi. 

Korupsi pada jaman sekarang, sudah menjadi hal yang luar biasa 

yang sering terjadi dan korupsi menjadi tantangan yang besar bagi kita 

untuk diperangi. Korupsi menjangkit pada setiap lapisan masyarakat 

khususnya di Indonesia, baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas 

yang mempunyai pendidikan tinggi melakukan korupsi. Korupsi juga 

menghambat pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara karena korupsi 

dapat mengakibatkan kemiskinan bagi suatu masyarakat di Indonesia 

bahkan di seluruh dunia. Apabila korupsi dibiarkan terus menerus, akan 

berakibat pada kacaunya pembangunan disemua sektor khususnya di 

sektor ekonomi yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi, 

kemiskinan akan terjadi di mana-mana dan rakyat yang akan 

merasakannya. Itu terjadi karena adanya keserakahan dari individu 

manusia yang merasa tidak puas terhadap apa yang ia miliki dengan 

melakukan tindakan korupsi untuk memenuhi hastrat keserakahannnya. 

Upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang 

dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai 
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hambatan sehingga perlu metode penegakan hukum secara luar biasa 

melalui pembentukan badan khusus dengan kewenangan luas, independen, 

serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan TPK, 

yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, 

profesional serta berkesinambungan. Pemikiran inilah yang melandasi 

lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama ini indikator korupsi yang 

digunakan di tingkat internasional adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 

yang dikeluarkan tiap tahun oleh Transparacy International. Skala IPK 

yang digunakan adalah 1 hingga 10, dimana semakin besar nilai IPK 

berarti semakin tidak korup suatu negara, demikian sebaliknya. Untuk 

tahun 2004, nilai IPK Indonesia adalah sebesar 2,0 dan tahun 2005 sebesar 

2,2. Indonesia sendiri menduduki rangking ke 137 negara terkorup di 

dunia. Kenaikan IPK dari 2,0 di tahun 2004 menjadi 2,2 di tahun 2005 

menunjukan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat 

mendongkrak nilai IPK Indonesia secara maksimal (Eko Handoyo, 

2010:2).  

Sedangkan pada tahun 2013, IPK direpresentasikan dalam bentuk 

bobot skor/angka (score) dengan rentang 0-100. Skor 0 berarti negara 

dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan 

sangat bersih dari korupsi.Pada tahun 2013 ini, skor CPI Indonesia sebesar 

32. Indonesia menempati urutan 114 dari 177 negara yang 

diukur(Transparacy International, 2013). Meskipun skor IPK 2013 

Indonesia tidak beranjak dari skor tahun 2012 yaitu 32, namun Indonesia 

Peran Pembelajaran Pendidikan …,  Zulfati Asmarina, FKIP UMP, 2015



4 
 

 

meningkat empat peringkat. Tahun 2012, Indonesia berada di peringkat 

118 dari 176 negara dan di tahun 2013 peringkat Indonesia menjadi 114 

dari 177 negara ( Transparacy International, 2013 ). 

Korupsi biasanya terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan. 

Namun jika kita teliti lebih lanjut ternyata korupsi terdapat di setiap 

sekolah yang dilakukan oleh peserta didik. Ternyata dari peserta didik 

tersebut belum sadar bahwa yang mereka lakukan merupakan tindakan 

korupsi. Korupsi yang dilakukan peserta didik tentunya berbeda dengan 

korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan. Korupsi yang 

dilakukan peserta didik adalah tindakan yang menyimpang dari tugasnya 

sebagai pelajar. Yang sering di lakukan oleh peserta didik yaitu korupsi 

waktu, korupsi waktu bermacam bentuknya, mulai dari terlambat sekolah 

karena tidak menghargai waktu, bangun kesiangan, atau bermain-main 

dahulu sebelum berangkat sekolah. Pada saat jam pelajaran kosong yang 

seharusnya mengerjakan tugas tetapi karena gurunya berhalangan hadir 

maka dengan seenaknya sendiri bermain-main di kelas.  Contoh lain, pada 

saat ulangan tiba biasanya mereka sudah siap dengan senjata mereka 

masing-masing, mulai dari sobekan kecil berisi contekan, tulisan dibagian 

tubuh, simbol-simbol maupun gerakan tubuh menjadi andalan siswa untuk 

mendongkrak nilai.  

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti 

pada bulan November sampai Januari, melihat kenyataan yang ada di 

SMK Negeri 1 Kalibagor masih kurangnya penanaman sembilan Nilai-

nilai Pendidikan Anti Korupsi dan pemahaman Pendidikan Anti Korupsi, 
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karena masih banyak tindakan yang mengarah ke dalam tindakan korupsi, 

misalnya tidak sedikit peserta didik terlambat masuk ke sekolah, 

mencontek dalam mengerjakan soal ujian. Itu termasuk dalam tindakan 

korupsi. Namun mereka tidak sadar bahwa yang mereka lakukan 

merupakan tindakan korupsi dan pembodohan terhadap diri sendiri. 

Dengan kebiasaan mencontek (tidak jujur) tersebut para pelaku akan 

merasa ketergantungan. Selain itu sering terlihat peserta didik tidak 

menaati peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah, misalnya tidak 

menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan, tidak tertib ketika 

upacara bendera, tidak patuh kepada guru itu juga merupakan bagian dari 

tindakan korupsi, yaitu tidak ada kedisiplinan dan tidak ada rasa tanggung 

jawab pada diri peserta didik tersebut. 

Jika dilihat dari uraian di atas, menurut Nurdin (2014:30): 

“Dengan pendidikan anti korupsi yang dicanangkan oleh 

pemerintah merupakan hal yang mendasar, mengingat tujuan dari 

pendidikan tidak hanya mengembangkan dimensi kognitif, tetapi juga 

dimensi afektif”. 

 

Pendidikan karakter dan akhlak yang baik selama ini kurang 

mendapat penekanan dalam sistem pendidikan negara kita. Pelajaran 

PPKn, Agama atau Budi Pekerti selama ini dianggap tidak berhasil karena 

pengajarannya hanya sebatas teori tanpa adanya refleksi dari nilai-nilai 

pendidikan tersebut. Akibatnya anak tumbuh menjadi manusia yang tidak 

memiliki karakter, bahkan dinilai lebih buruk lagi menjadi generasi yang 

tidak bermoral. Selama ini merosotnya kualitas pendidikan nasional hanya 

terfokus pada persoalan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu 
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bersaing di era pasar global, sehingga yang disorot hanyalah hasil 

kelulusan belaka. Sementara penanaman moral dan pencapaian tujuan 

pendidikan nasional untuk mampu mencetak generasi yang tidak hanya 

cerdas secara emosional dan spiritual menjadi terlupakan. Di sinilah perlu 

adanya pembenahan dalam pembentukan moralitas pendidikan yang 

secara praksisnya termuat secara tersembunyi di dalam kurikulum 

(hiddencurriculum) (Nurdin, 2014:34). 

Pendidikan nilai (Nurdin, 2014:30) bahkan menjadi subtansi dasar 

dari proses belajar mengajar. Karena itu para pelaku pendidikan perlu 

menginternalisasikan sikap anti korupsi kepada peserta didik dalam segala 

tingkat. Pendidikan anti korupsi bagi pelajar adalah langkah awal yang 

ditempuh untuk mulai melakukan penanaman nilai ke arah yang lebih baik 

sejak usia muda. Anak didik adalah mereka yang dalam waktu relatif 

singkat akan segera bersentuhan dengan beberapa aspek pelayanan publik. 

Dengan demikian, apabila mereka dapat memahami lingkup, modus, 

dampak dari korupsi, baik dalam lingkup yang paling dekat dan dalam 

skala yang paling kecil hingga lingkup makro dan mencakup skala besar 

maka minimal mereka mulai berasi berkata “ tidak ” pada korupsi. 

Menurut Anonimous 2003 (Nurdin, 2014:22)  

“Melalui pendidikan sejatinya merupakan faktor pertama untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, juga mempunyai integritas moral 

yang tinggi. Oleh karena itu, maju mundurnya suatu bangsa sangat 

ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan”.  
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Dalam Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, terdapat 

rumusan sebagaimana terlangkum dalam tujuan pendidikan nasional, 

yakni: 

“Berkembangnya potensi peserta didik agar  menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis, serta bertanggung jawab”.  

 

Korupsi (Eko Handoyo, 2010:3) adalah salah satu bentuk 

pelanggaran moral dan oleh sebab itu merupakan tanggung jawab dari 

pendidikan nasional untuk memberantasnya. Salah satu tantangan bagi 

dunia pendidikan karena pendidikan mempunyai fungsi menanamkan, 

mengembangkan, dan melaksanakan nilai rasional, keberaturan, rajin, dan 

sikap produktif yang akan membawa manusia untuk memiliki watak mulia 

taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mempunyai nilai-nilai 

kemanusiaan terhadap sesama.  

Sebagai proses pembudayaan dan membudaya, pendidikan 

diharapkan berperan dalam ikut memberantas korupsi yaitu dengan 

pendidikan anti korupsi yang salah satunya juga menanamkan Nilai-nilai 

Pendidikan Anti Korupsi di setiap pembelajaran. Korupsi di Indonesia 

bagaikan suatu “penyakit” yang sukar disembuhkan dan merupakan suatu 

fenomena yang kompleks. Untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak 

cukup hanya dengan melakukan suatu tindakan represif, tetapi yang lebih 

mendasar lagi  adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan (Eko 

Handoyo, 2010:3).  
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Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui tindakan preventif 

ini adalah dengan menumbuhkan kepedulian untuk melawan tindakan 

korupsi, dan sekaligus juga mendidik generasi muda dengan menanamkan 

nilai-nilai anti korupsi yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat 

yang dapat dimasukan dalam kurikulum pada berbagai level terutama pada 

level pendidikan awal seperti SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi. 

Selain itu juga dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika untuk 

kehidupan bermasyarakat. Pada level ini, sekolah bisa menjadi sarana 

dalam menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi, yang 

dimasukkan ke dalam pembelajaran di setiap mata pelajaran, khususnya 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Karena di 

dalam mata pembelajaran PPKn, diajarkan tentang pendidikan moral. 

Pendidikan moral juga sangat penting bagi tegaknya suatu bangsa, tanpa 

moral (agama, budi pekerti, anti korupsi) kemungkinan besar suatu bangsa 

bisa hancur dan hilang (Rosyida, 2012:6).  

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kemerosotan nilai moral 

telah menjadi semacam lampu merah yang mendesak semua pihak mulai 

dari lembaga pendidikan, orang tua, negara sampai lembaga 

kemasyarakatan lain untuk segara memandang pentingnya sebuah sinergi 

bagi pegembangan penanaman Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi. 

Berbagai macam persoalan yang melanda Bangsa Indonesia membuat kita 

harus berpikir keras dan duduk bersama untuk menemukan obat yang 

mujarab bagi penyelesaian permasalahan, khususnya tindakan korupsi. 

Pendidikan yang mampu mengubah mentalitas adalah pendidikan yang 
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dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, bukan hanya 

formalitas atau kepura-puraan (Rosyida, 2012:6). 

Dunia pendidikan harus mengakui begitu pentingnya dan perlunya 

kembali kepada pendidikan moral yang dikerucutkan kepada penanaman 

Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi di sekolah untuk membentuk watak 

dan kepribadian peserta didik sehingga meraka menjadi manusia dewasa 

yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, usaha 

ini pun hanya terjadi secara tersebar, tidak serentak. Selain itu, tampaknya 

ada ketidak sepahaman tentang kepentingan penanaman Nilai-nilai 

Pendidikan Anti Korupsi yang digagas melalui bentuk suatu pembelajaran 

di sekolah. Akan tetapi, di dalam pembelajaran PPKn ditanamkan Nilai-

nilai Pendidikan Anti Korupsi. 

Diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi generasi yang 

“bersih” dan anti korupsi sekaligus menjadi contoh bagi generasi 

sesudahnya dan sebelumnya. Kesadaran dan kepedulian peserta didik 

perlu ditanamkan melalui berbagai cara, antara lain dengan menanamkan 

Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dalam menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Anti 

Korupsi di SMK Negeri 1 Kalibagor ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menanamkan Nilai-nilai 

Pendidikan Anti Korupsi di dalam di SMK Negeri 1 Kalibagor ? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan Nilai-nilai 

Pendidikan Anti Korupsi di di SMK Negeri 1 Kalibagor ? 

4. Bagaimana upaya Guru PPKn dalam menghadapi dan mengatasi 

hambatan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan untuk menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Anti 

Korupsi di SMK Negeri 1 Kalibagor ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembelajaran 

PPKn dalam menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi di SMK 

Negeri 1 Kalibagor. 
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2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui bagaimana peran pembelajaran PPKn dalam 

menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi di SMK Negeri 1 

Kalibagor. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mendukung pembelajaran PPKn 

dalam menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi di SMK 

Negeri 1 Kalibagor. 

c. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pembelajaran PPKn 

dalam menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi di SMK 

Negeri 1 Kalibagor. 

d. Untuk mengetahui upaya guru PPKn dalam mengatasi hambatan 

dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

untuk menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi di SMK 

Negeri 1 Kalibagor. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan dapat berhasil dengan baik, yaitu 

mencapai tujuan secara optimal, menghasilkan laporan yang dapat 

bermanfaat secara umum. Ada dua manfaat yang diharapkan dari hasil 

penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis . 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmiah, 

sebagai bahan untuk pengembangan disiplin ilmu yang ditekuni peneliti 

yaitu Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta 
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dapat menambah wawasan tentang penanaman Nilai-nilai Pendidikan 

Anti Korupsi di dalam pembelajaran PPKn. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam upaya mendukung keberhasilan penanaman Nilai-

nilai Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan SMK Negeri 1 

Kalibagor. 

b. Bagi Guru 

Dapat dijadikan salah satu rujukan atau acuan dalam penanaman 

Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi di dalam pembelajran PPKn. 

c. Bagi Peserta didik 

Penelitian ini dapat memberikan pengertahuan tentang urgensi 

penanaman Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi di dalam 

pembelajaran PPKn. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keterampilan dan 

pengetahuan dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

Peran Pembelajaran Pendidikan …,  Zulfati Asmarina, FKIP UMP, 2015




