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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan bagi manusia sangatlah penting. Manusia tanpa pendidikan, 

maka dapat menghambat manusia untuk maju, mengejar cita-cita, 

memperoleh kesejahteraan, dan kebahagian dalam kehidupan.Listyarti 

(2012:30) menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah proses sadar dan 

terencana untuk terus mendorong perubahan serta pembaharuan individu dan 

sosial untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik.Pendidikan juga 

dapat dijadikan sebagai media untuk mengubah perilaku seseorang lebih baik 

dan maju, karena pendidikan memiliki peran yang penting bagi setiap 

manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dalam menghadapi 

berbagai tantangan dalam kehidupan.  

Tantangan dalam kehidupan bermasyarakatsalah satunya adalah 

melawan tindakan korupsi. Tindakan korupsi merupakan perilaku yang tidak 

terpuji, perilaku yang sangat tercela, sekaligus pantas menjadi musuh di 

negara ini. Tindakan korupsi di bangsa Indonesia sudah berkembang pesat 

bahkan tindakan korupsi sudah meraba didunia pendidikan seperti berbohong, 

menyotek, melanggar peraturan disekolah, masuk sekolah terlambat, tidak 

mengerjakan PR, tidak melaksanakan piket. 

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) membuka posko pengaduan 

UN di berbagai kota di Indonesia. Kunci jawaban masih beredar di 

kalangan siswa yang membeli dengan cara patungan. "Mulai dari Rp 

20.000 per siswa di Cimahi, Rp 150.000 per siswa di Jakarta sampai 
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Rp 300.000 per siswa di Pare-pare. Laporan yang masuk justru berasal 

dari orangtua siswa karena anaknya meminta uang untuk membayar 

patungan tersebut," ujar Sekretaris Umum Serikat Guru Indonesia 

(Segi) Jakarta, Slamet Maryanto dalam siaran persnya, Selasa 

(5/5/2016). 

Tim Pemantau UN dari FSGI, Retno mengatakan masih ditemukan 

peserta UN yang mencontek via HP dan membawa kertas berisi kunci 

jawaban. "Kedua kasus yang tertangkap membawa contekan ke ruang 

ujian ini, pelakunya belum sempat menggunakannya karena sudah 

diketahui pengawas saat ujian baru berlangsung, HPnya kemudian 

disita pihak sekolah," ujar Retno. (Zainul dalam detiknews:2016). 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan terdapat 12 siswa yang 

selalu datang tepat waktu, 9 siswa pernah datang terlambat. 5 siswa tidak 

pernah membolos, 16 siswa pernah membolos. Tidak ada siswa yang selalu 

mengerjakan PR di rumah. Terdapat 1 siswa yang selalu belajar tanpa ada 

perintah dari orangtua, 1 siswa yang sering belajar tanpa ada perintah dari 

orangtua, 1 siswa yang kadang-kadang belajar tanpa ada perintah dari 

orangtua, 10 siswa pernah belajar tanpa ada perintah dari orangtua dan 8 

siswa tidak pernah belajar tanpa ada perintah dari orangtua. 

Siswa  yang selalu melaksanakan tugas piket sebanyak 2 siswa, 9 siswa 

pernah melaksanakan tugas piket, 1 siswa pernah melaksanakan tugas piket, 9 

siswatidak pernah melaksanakan tugas piket. Terdapat 1 siswayang selalu 

melaksanakan sholat tepat waktu, 1 siswayang sering melaksanakan sholat 

tepat waktu, 3 siswa yang pernah melaksanakan sholat tepat waktu, dan 15 

siswatidak pernah melaksanakan sholat tepat waktu. Terdapat 7 

siswamenyotek ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal yang 

sulit, 3 siswatidak menyotek ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

soal yang sulit, 6 siswabertanya kepada guruketika mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan soal yang sulit, 4 siswa bertanya kepada teman ketika 
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mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal yang sulit, dan 1 siswatidak 

mengerjakan soal tersebut.  

Siswa yang melapor kepada guru ketika menemukan uang di kelas 

sebanyak 9 siswa, 5 siswa menggunakan uang tersebut untuk membeli jajan, 

7 siswa tidak pernah menemukan uang di dalam kelas. Terdapat 6 siswa 

menggunakan uang sisa belanja untuk membeli jajantanpa ijin terlebih dahulu 

kepada orangtua, 6 siswameminta ijin terlebih dulu sebelum membeli jajan, 4 

siswamembeli jajan terlebih dulu baru meminta ijin,5siswa mengembalikan 

uang sisa belanja secara utuh kepada orangtua.Terdapat 17 siswa yang pernah 

berkelahi di kelas, 4 siswa tidak pernah berkelahi di kelas. 

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatasdapat diambil kesimpulan 

bahwa masih banyak siswa melakukan tindakan korupsi, oleh karena itu 

pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan di lembagapendidikan.Pendidikan 

antikorupsi sangat penting dilakukan melalui jalur pendidikan, dengan 

harapan agar generasi muda secara sadar bertanggungjawab dan mampu 

membangun nilai-nilai antikorupsi,sehingga negeri ini akan terbebas dengan 

penyakit korupsi di masa depan.Penelitian tentang pendidikan korupsi yang 

telah dilakukan, diantaranyaKhusna (2016) dengan judul  Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Menumbuhkan Karakter Anti Korupsi, 

dengan hasil guru PAI menumbuhkan karakter antikorupsi dengan melatih 

sholat lima waktu, menghargai kejujuran, menggunakan metode untuk 

melatih antikorupsi, melatih peserta didik bertanggungjawab, disiplin waktu, 

belajar di luar kelas dan memberi sanksi. Harmanto (2012) dengan judul 
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Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguat Karakter 

Bangsa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi guru Pendidikan 

Kewarganegaraan tentang korupsi dan antikorupsi memberikan andil yang 

besar kepada konstruksi siswa, di samping pengaruh dari media massa dan 

elektronik. 

Gitonga (2016) dengan judul ―Combating Corruption and Unethical 

Conduct through Education” (Pemberantasan Korupsi dan Perilaku Tidak 

Etis melalui Pendidikan). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 

―To cause cultural and moral re-engineering and to strengthen the 

capacity of the public to demand accountability, transparency, responsibility, 

uniformity and responsiveness from service providers and to proactively 

participate in the governance process, all people must be educated of what 

constitutes corruption and what role they can play in combating it.” 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah budaya dan moral dibangun 

kembali dan untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk menuntut 

akuntabilitas, transparansi, tanggungjawab, keseragaman dan responsif dari 

penyedia layanan dan secara proaktif berpartisipasi dalam proses 

pemerintahan, semua orang harus mengetahui tentang apa yang merupakan 

korupsi dan apa peran masyarakat dalam memberantas tindakan korupsi. 

Assegaf (2015) dengan judul ―Policy Analysis And Educational 

Strategy For Anti Corruption In Indonesia And Singapore‖(Analisis 

Kebijakan Dan Pendidikan Strategi Untuk Korupsi Anti Di Indonesia Dan 

Singapura). Hasil penelitian ini yaitu : first, Indonesia and Singapore have 

legal basis and foundation prescribed in detailed rules, including the loading 

rules in forms of bribes and gratuities. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
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pertama, Indonesia dan Singapura memiliki dasar hukum dan landasan yang 

ditentukan dalam aturan rinci, termasuk aturan pemuatan dalam bentuk suap 

dan gratifikasi.Choiriyah, dkk (2017)dengan judul Konsep Pembelajaran Pkn 

dalam Menanamkan Pendidikan AntiKorupsi Sejak Dini di Sekolah Dasar, 

pada pelaksanaan pendidikan Antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan cara penerapan divisi dan misi serta budaya 

sekolah yang meliputi berbagai kegiatan perilaku warga sekolah, kantin 

kejujuran dan kedisiplinan serta tanggung jawab. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh 

Khusnatahun 2016, Harmanto tahun 2012,Gitonga tahun 2016, Assegaf tahun 

2015 serta Choiriyah, dkk tahun 2017 maka penelitian ini akan 

mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dengan mata pelajaranyang ada di 

sekolah. Tujuan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dengan mata 

pelajaran yang lain supaya anak didik mampu membangun nilai-nilai 

antikorupsi, sehingga dapat mencegah, mengurangiserta memberantas 

tindakan korupsi agar terbebas dengan tindakan korupsi di masa depan. 

Penelitianini juga  tidak ada kesamaan persis dengan penelitian yang telah 

dilakukanoleh Khusna tahun 2016, Harmanto tahun 2012, Gitonga tahun 

2016, Assegaf tahun 2015 serta Choiriyah, dkk tahun 2017namun 

terdapatvariabel yang sama yaitu pendidikan antikorupsi. Sehingga dengan 

ada persamaan variabel pendidikan antikorupsi pada penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat mendukung penelitian ini. Inovasi pada penelitian ini 

adalah penerapan nilai-nilai antikorupsiyang diintegrasikan dengan mata 
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pelajaran PKN kelas V semester genap. Pengintegrasian nilai-nilai 

antikorupsi dengan mata pelajaran PKN kelas V memiliki tujuan agar siswa 

dapat menunjukkan nilai-nilai antikorupsi seperti tanggungjawab, jujur, adil, 

berani, kerja keras sertamampuberpikir kritis mengenai perilaku yang tidak 

sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang dipaparkan 

di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu―Bagaimana 

pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap sikap tanggungjawab dan 

kemampuan berpikir kritis di kelas V SD Negeri 02 Pliken?‖. Rumusan 

masalah tersebut dapat diuraikan menjadi pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pendidikan antikorupsi terhadapsikap tanggungjawab 

di kelas V SD Negeri 02 Pliken? 

2. Bagaimana pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap kemampuan 

berpikir kritis di Kelas V SD Negeri 02 Pliken? 

 

C. Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan 

antikorupsi terhadap sikap tanggungjawab dan kemampuan berpikir kritis di 

kelas V SD Negeri 02 Pliken. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1.  Mengetahui pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap sikap 

tanggungjawab di kelas V SD Negeri 02 Pliken. 

2. Mengetahui pengaruh pendidikan antikorupsi terhadapkemampuan 

berpikir kritis di kelas V SD Negeri 02 Pliken. 

 

D. Batasan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini terbatas pada 

pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi dengan salah satu mata pelajaran di 

sekolah yang diterapkan dengan menggunkan model pembelajaran contextual 

teaching learning (CTL). Kurikulum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006. 

 

E. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan  dari penelitian yang dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Proses  

Penerapan pendidikan  antikorupsi yang diintegrasikan dengan 

salah satu  mata pelajaran yang ada disekolah diharapkan dapat 

berpengaruh terhadap sikap tanggungjawab dankemampuan berpikir kritis 

siswa dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai antikorupsi. 
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2. Hasil  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada dinas pendidikan bahwa pendidikan antikorupsi dapat 

berpengaruh terhadap sikap tanggungjawab dan kemampuan berpikir 

kritis dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan, sehingga akan 

terhindar dari tindakan korupsi. 
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