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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Korupsi adalah suatu tindakan kriminal. Dewasa ini tidak sedikit dari 

sekian banyak orang melakukan korupsi, yang mana fenomena inilah yang 

menjadi keprihatinan banyak kalangan. Perilaku korupsi tersebut mempunyai 

dampak negatif, salah satunya adalah hilangnya nilai-nilai kebaikan pada diri 

seseorang. Penanganan perilaku korupsi menjadi tanggung jawab semua 

lembaga tak terkecuali lembaga pendidikan. 

SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali, merupakan lembaga 

pendidikan yang dalam visinya berkeinginan kuat dalam mewujudkan 

terbentuknya SMA terdepan yang siap mencetak lulusan yang cakap, cerdas 

dan  akhlak siswa, khususnya untuk menjadi generasi yang jujur.1 

Salah satu langkah yang di ambil dalam upaya mewujudkannya, SMA 

Muhammadiyah 4 Andong Boyolali menambahkan mata pelajaran khusus, 

yaitu pendidikan anti korupsi. Pelajaran khusus ini sebagai langkah preventif 

pihak sekolah, yang mana pelajaran ini diberikan kepada semua siswa dari 

kelas X sampai XII. 

Tujuan diberikanya mata pelajaran pendidikan anti korupsi ini 

diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membentuk generasi yang 
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amanah bebas tidak korupsi. Mengingat fenomena korupsi semakin 

merajalela di Indonesia. 

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

pendidikan anti korupsi, dengan mengambil judul “PENGARUH 

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI TERHADAP AKHLAK SISWA KELAS 

XI SMA MUHAMMADIYAH 4 ANDONG BOYOLALI TAHUN 

PELAJARAN 2014/2015. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah 

pokok yang diteliti dalam skripsi sebagai berikut: Apakah pendidikan anti 

korupsi berpengaruh terhadap akhlak siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 4 

Andong Boyolali tahun pelajaran 2014/2015? 

C. Tujuan Dan Manfaat 

1. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pendidikan anti korupsi terhadap akhlak siswa kelas XI SMA 

Muhammadiyah 4 Andong Boyolali tahun pelajaran  2014/2015. 

2. Manfaat 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. ManfaatTeoritis: 

Manfaat yang peneliti maksud yaitu agar dapat memberikan 

sumbangsih wawasan dan khasanah keilmuan, serta sebagai sumber 

informasi dalam dunia pendidikan. 
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b. Manfaat Praktis: 

Adapun manfaat secara praktis, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kemanfaatan, bagi penulis dan 

khususnya untuk SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali, bagi 

masyarakat luas, instansi pemerintah, ataupun instansis wasta dan 

dapat menjadi pedoman sekaligus referensi bagi penelitian 

selanjutnya, dalam upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi.. 


