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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu alasan mendasar terjadinya reformasi tahun 1998 karena  

pemerintahan waktu itu yaitu pada masa orde baru telah terjadi Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kelompok reformis menilai bahwa orde baru 

dianggap telah menciptakan pemerintahan yang korup. Namun setelah 

reformasi berjalan lebih dari satu dasawarsa cita- cita pemberantasan 

korupsi di Indonesia belum menunjukkan hasil yang signifikan, bahkan gejala 

yang terjadi justru korupsi semakin merajalela ke seluruh bidang kehidupan 

masyarakat, bangsa, dan negara baik di pusat sampai ke daerah - daerah . 

Oleh karena itu korupsi merupakan salah satu tantangan yang harus  

dihadapi karena korupsi mengancam kehidupan manusia, menghambat 

pembangunan, kesejahteraan, menimbulkan kemiskinan dan 

menyengsarakan rakyat 

Korupsi merupakan tindakan yang menyebabkan sebuah negara 

menjadi bangkrut  dengan efek yang memadai, terjadinya jurang pemisah 

antara yang kaya dan yang miskin serta rusaknya sendi- sendi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi di Indonesia 

sudah merambah luar biasa seperti hancurnya sistem perekonomian, 

pelayanan pemerintahan yang kurang ke seluruh lingkup birokrasi 
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pemerintahan tingkat pusat dan daerah, lembaga legislatif, peradilan, 

kejaksaaan, kepolisian, dan juga melibatkan sektor swasta, korupsi  sudah 

sampai pada tingkat yang membahayakan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Hal ini bukan semata- mata dari jumlahnya yang mencapai 

trilyunan rupiah tetapi juga karena korupsi telah dilakukan di berbagai 

bidang penting antara lain pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan 

pelayanan publik, penyelenggaraan haji, pengadaan pangan dan 

pembangunan sarana /prasarana yang menyangkut pelayanan publik. Oleh 

karena itu korupsi harus diberantas untuk menyelamatkan uang negara demi 

kesejaheraan rakyat. 

Pemerintah Indonesia sejak awal telah mengambil langkah- langkah  

dan melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi  yaitu sejak 

kepemimpinan presiden Soekarno berlanjut sampai pemerintahan Presiden 

Susilo Bambang Yudoyono. Secara konstitusional upaya pemberantasan 

korupsi dengan dikeluarkan peraturan perundangan antara lain ; 

1. Undang- Undang nomor : 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan korupsi 

2. Undang- Undang nomor : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

3. Undang- Undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi 
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4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 71 tahun 2001 

tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan 

dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 

5. Undang- Undang nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas 

Undang- Undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi 

6. Undang- Undang nomor:  15 tahun 2002 tentang tindak pidana 

pencucian uang 

7. Undang- Undang nomor : 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan 

tindak pidana korupsi 

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor : 5 Tahun 2004 tentang 

percepatan pemberantasan korupsi 

9. Undang- Undang nomor : 7 tahun 2006 tentang pengesahan United 

Nations Convention Against Corruption, 2003 ( Konvensi Perserikatan 

Bangsa- Bangsa anti korupsi, 2003 ) 

Lebih lanjut pada tanggal 29 Desember 2002 didirikan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi harapan masyarakat untuk 

mengobati penyakit masyarakat yang sudah kronis, meskipun pada awal 

pendirian KPK banyak pihak yang menyangsikan apakah KPK mampu 

memberantas korupsi. Terlepas dari itu, sampai saat ini langkah KPK sudah 

menunjukkan prestasi yang mengagumkan dengan memproses hukum para 

pejabat yang terlibat kasus korupsi, walaupun esensi pemberantasan korupsi 
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bukan siapa yang telah diproses secara hukum tetapi kesungguhan untuk 

terus berupaya menciptakan semangat anti korupsi di setiap elemen 

masyarakat. 

Untuk membantu tugas KPK yang cukup berat , maka diperlukan 

suatu sistem yang mampu menyadarkan seluruh elemen bangsa untuk 

bersama- sama mengikis akar- akar korupsi. Seperti kejahatan pada 

umumnya korupsi terjadi karena ada niat yang mendorong dan adanya 

kesempatan untuk melakukannya, maka penanganan kasus korupsi juga 

harus melalui berbagai strategi, yaitu strategi preventif dan strategi represif. 

Strategi represif berarti upaya memberantas korupsi dengan 

melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku, sedangkan strategi preventif dengan mencegah 

terjadinya perbuatan korupsi.  Cara yang efektif untuk mencegah terjadinya 

tindakan korupsi adalah melalui pendidikan anti korupsi . Melalui pendidikan 

dapat ditanamkan nilai- nilai luhur sejak dini pada setiap anak bangsa 

seperti: kejujuran , disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, 

adil, berani dan peduli , sehingga dapat mendukung terwujudnya negara  

Indonesia yang bebas dari korupsi. 

Berkaitan dengan nilai- nilai/ karakter anti korupsi diatas, sudah 

diintegrasikan kedalam pembelajaran berbagai mata pelajaran namun belum 

secara eksplisit dan terfokus sehingga kegiatan dan hasilnya belum seperti 

yang diharapkan. Dalam hal ini sejak beberapa tahun terakhir SMK Negeri 4 
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Surakarta menyelenggarakan kelas entrepreneurship yaitu kelas reguler 

seperti kelas- kelas yang lain tetapi ada penguatan dalam bidang 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap kewirausahaan yang kegiatannya 

terpadu dengan pembelajaran mata pelajaran produkif yaitu pengelolaan 

usaha. 

Dengan penyelenggaraan kelas entrepreneurship dapat ditanamkan 

karakter anti korupsi terutama kerja keras dan tanggung jawab. Kerja keras 

karena ada tambahan beban kerja dan tugas yang harus diselesaikan siswa, 

sedangkan tanggung jawab karena siswa harus menyelesaikan kegiatan yang 

berupa beban untuk mengelola usaha dan berani menanggung resiko dari 

kegiatan yang dilakukan. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus pada penelitian ini 

adalah, “ Bagaimanakah pengelolaan karakter anti korupsi  kerja keras dan 

tanggung jawab dalam kelas entrepreneurship di SMK Negeri 4 Surakarta?” 

Rumusan masalah  ini dijabarkan dalam dua subfokus yaitu 

1. Bagaimana pengelolaan karakter kerja keras dalam kelas 

entrepreneurship di SMK Negeri 4 Surakarta? 

2. Bagaimana pengelolaan karakter tanggung jawab dalam kelas 

entrepreneurship di SMK Negeri 4 Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka terdapat dua 

tujuan penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan karakter anti korupsi  kerja keras 

dalam kelas entrepreneurship di SMK Negeri 4 Surakarta 

2. Untuk mendeskripsikan pengelolaan karakter anti korupsi tanggung 

jawab dalam kelas entrepreneurship di SMK Negeri 4 Surakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

ilmu tentang upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui 

pendidikan, bersifat pencegahan dengan menanamkan nilai – nilai kerja 

keras dan tanggung jawab sehingga menjadi masukan dan contoh 

pengelolaan pendidikan karakter anti korupsi di masa- masa yang akan 

datang dan oleh pihak – pihak yang terkait 

2. Manfaat praktis  

a. Sebagai sarana untuk menanamkan  dan mengembangkan karakter 

anti korupsi khususnya  kerja keras dan tanggung jawab sejak dini 

pada siswa 

b. Sebagai sarana menumbuhkan tanggung jawab bersama dalam 

mencegah dan memberantas korupsi 
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c. Sebagai  contoh penanaman karakter anti korupsi terutama kerja 

keras dan tanggung jawab di sekolah- sekolah. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Pengelolaan 

a. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga 

orang lain 

b. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan 

organisasi 

c. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat 

dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan 

2. Karakter 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) karakter merupakan 

sifat- sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan orang lain. Dengan demikian karakter adalah nilai-nilai 

yang unik baik yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam 

perilaku 

3. Korupsi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) korupsi berarti busuk; 

palsu; suap. Sedangkan menurut bahasa Latin, corruptio berarti busuk, 

rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok. Jika dipandang dari 

sudut pandang hukum perbuatan korupsi mencakup unsur- unsur 
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melanggar hukum, menyalahgunakan wewenang, merugikan negara dan 

memperkaya diri sendiri 

4. Kelas Entrepreneurship adalah kelas/ rombongan belajar yang di samping 

melaksanakan pembelajaran reguler seperti kelas pada umumnya tetapi 

juga melaksanakan kegiatan usaha dengan mengelola suatu kegiatan 

usaha bisnis sehingga menghasilkan  laba yang terpadu dengan 

pembelajaran produktif yaitu pengelolaan usaha 

5. Kerja keras 

Kerja keras adalah suatu istilah yang melingkupi suatu upaya yang terus 

menerus dilakukan ( tidak pernah menyerah ) dalam menyelesaikan 

pekerjaan/yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Kerja keras bukan 

berarti bekerja sampai tuntas lalu berhenti. Kerja keras dilakukan demi 

visi besar yang harus dicapai untuk kemaslahatan umat manusia dan 

lingkungannya. 

6. Tanggung jawab 

Tanggung jawab berarti amanah dan dapat diandalkan. Rasa tanggung 

jawab merupakan ciri individu yang bisa diandalkan, berani bertanggung 

jawab berarti siap menanggung resiko atas perbuatan, tak usah takut 

memikul tanggung jawab karena dengan membiasakan diri bertanggung 

jawab berarti siap menjadi pemimpin yang handal. 

 


