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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbagai ungkapan tertoreh untuk melukiskan betapa maraknya kasus korupsi di 

Indonesia. Pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dikalangan pemerintah saja, 

namun masyarakat biasapun juga menjadi bagiannya. Korupsi menjadi masalah sangat 

krusial yang tengah dihadapi oleh Indonesia. Saat ini tindak pidana korupsi dimulai dari 

korupsi kecil seperti pemberian uang pelicin di sektor pemerintahan untuk 

memperlancar proses sampai korupsi besar seperti penggelapan dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Efek yang terasa dari adanya tindak pidana 

korupsi tersebut adalah terenggutnya hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, merusak 

kesejahteraan demokrasi, serta merusak sistem hukum dan melemahkan pembangunan. 

Banyak kasus korupsi yang sudah diungkap, banyak pula pelaku tindak pidana korupsi 

di tangkap, namun praktik tersebut masih saja terus terjadi. Hingga saat ini, belum 

ditemukan cara yang efektif dan tepat untuk memberantas korupsi di Indonesia.  

Besar harapan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 

memberantas korupsi pun masih sulit dilakukan jika dukungan dan partisipasi dari 

masyarakat sendiri kurang begitu maksimal dan masif. Untuk itu, dalam mewujudkan 

partisipasi dari masyarakat dilakukan dari kelompok terkecil yaitu keluarga. Keluarga 

sebagai unit terkecil masyarakat memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis 

dalam membentuk kepribadian seseorang sebagai individu khususnya maupun anggota 

masyarakat pada umumnya 1 . Seperti yang diketahui bahwasanya dari keluargalah 

semuanya dimulai, dari komunikasi dan pendidikan formal dan non formal. Di dalam 

                                                           
1 Najib, Agus Moh dkk., Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah,(PSW UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, IIESP-CIDA, 2006), hal 103. 



keluarga tentunya memiliki hubungan antara anggota keluarga seperti ayah terhadap 

ibu, ibu terhadap ayah, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak, dan anak terhadap kedua 

orang tuanya. Hampir seluruh anggota keluarga memiliki peran dalam keluarga 

tersebut. Fungsi keluarga yaitu sebagai sarana keberlangsungan hidup, pendidikan, 

perlindungan, bermasyarakat, dan tempat berhibur. Salah satu dari lima fungsi tersebut 

yaitu pendidikan. Dalam keluarga inilah manusia mengenal istilah, bahasa, cara 

bersosialisasi, dan lain sebagainya. Lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang 

sangat besar dalam pembentukan jiwa dan raga seorang anak 2 . Dengan demikian 

masing-masing anggota keluarga akan menjadi murid dan menjadi guru begitu juga 

sebaliknya pada saat tertentu.  

Kecenderungan seorang anak dalam mempraktekan suatu ajaran yang diterima 

dari orang tuanya, sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang berada di 

sekitar rumahnya. Seperti halnya hidup dalam masyarakat yang rata-rata warganya 

memiliki sifat alim, tidak ada pemabuk, banyak keluarga yang berpendidikan, akan 

mempengaruhi kepribadian  untuk menjadi seperti itu secara tidak langsung. Sedangkan 

ketika kita hidup berada dalam keluarga yang rata-rata warganya pemabuk dan 

mempunyai sifat premanisme maka secara tidak langsung  juga akan mempengaruhi 

kepribadian untuk mengikuti hal tersebut. Seperti hadis Rasullaulah tentang 

menyerupai suatu kaum   

  َمْن تََشبَّهَ بِقَْوٍم فَُهَو ِمْنُهمْ 

                                                           
2 Ibid, hal. 105 



“Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka” 

(HR Abu Dawud, hasan)3.  

 Untuk mencegah pembentukan kepribadian anak yang tidak kita inginkan sesuai 

dengan faktor lingkungan yang ada, orang tua bisa menanamkan aqidah akhlak yang 

baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Selain hal tersebut, orang tua juga mendidik 

anak untuk bersikap anti korupsi agar mereka memahami pentingnya bersikap anti 

korupsi sejak dini.  

Berbicara tentang lingkungan sosial, banyak terjadi kasus korupsi dimana-mana. 

Tahun 2005 hingga saat ini kasus korupsi semakin meningkat. Korupsi tidak melulu 

soal uang. Namun setiap merugikan orang lain dan bertujuan untuk memperkaya diri 

sendiri itu disebut korupsi. Seperti di tulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) menjelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan busuk, palsu, dan suap4. 

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, namun hingga saat ini belum ada 

hasil yang memuaskan. Bahkan terkesan memberi jalan pada koruptor untuk 

melenggang bebas menjalankan aksinya. Namun, di sini tanggung jawab untuk 

memberantas korupsi bukan saja berada di pundak pemerintah namun menjadi beban 

seluruh warga masyarakat. Jika pemberantasan korupsi tidak dilakukan dari hal terkecil, 

maka susah untuk memberantas korupsi besar seperti koruptor pada kalangan 

pemerintahan. Hal kecil disini yang dimaksud adalah seperti mengajarkan nilai-nilai 

anti korupsi terhadap anak dengan menggunakan pola komunikasi tertentu yang 

dilakukan oleh orang tua. Salah satu cara mendidik anak untuk tidak melakukan korupsi 

sejak dini juga bisa dengan menanamkan nilai-nilai Islam dengan pola komunikasi  

                                                           
3 http://muslim.or.id/22750-fatwa-ulama-batasan-dalam-menyerupai-orang-kafir.html diakses tanggal 

14 Maret 2017 
4 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus  Bahasa Indonesia untuk Pelajar, (Jakarta: 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hal 28 

http://muslim.or.id/22750-fatwa-ulama-batasan-dalam-menyerupai-orang-kafir.html


yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Orang tua memiliki peran besar terhadap 

pembentukan karakter terutama untuk anak. Karena pendidikan utama di mulai dari 

keluarga, kemudian merambah ke lingkungan rumah, di sekolah, dan masyrakat luas. 

Fungsi dan tujuan komunikasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam 

mendidik karakter adalah untuk mengirim pesan kebaikan dan menjauhi yang dilarang.  

Dalam hal ini, pola komunikasi tertentu yang dilakukan orang tua terhadap anak 

semestinya dapat diandalkan dan diharapkan bisa memberikan solusi untuk 

menanggulangi permasalahan tindak perilaku koruptif yang sudah mengakar pada 

masyarakat. Karena dari keluargalah semua dimulai.  

 Kampung Prenggan Kotagede Yogyakarta menjadi kampung percontohan “pilot 

project” pencegahan berbasis keluarga karena kampung tersebut dinilai memiliki 

kearifan lokal, budaya dan nilai-nilai tradisonal yang mengutamakan kejujuran5. Hal 

tersebut dibuktikannya dengan terimplementasikannya warung kejujuran yang menjadi 

wadah bagi masyarakat untuk menerapkan nilai kejujuran yang sudah di tanamkan 

orang tua terhadap anak. Untuk itu peneliti mengambil judul pola komunikasi terhadap 

anak dalam pendidikan anti korupsi di kalangan warga muslim di kampung Prenggan 

Kotagede Yogyakarta.  

A. Pokok Masalah dan Rumusan Masalah  

Penelitian ini fokus pada pola komunikasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap 

anak di dalam pendidikan anti korupsi. Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana pola komunikasi orangtua muslim terhadap anak dalam pendidikan 

anti korupsi di kampung Prenggan Kotagede Yogyakarta? 

                                                           
5 http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/04/19/324133/kampung-prenggan-dijadikan-pilot-

project-kampung-kejujuran-kpk diakses tanggal 10 Maret 2017 

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/04/19/324133/kampung-prenggan-dijadikan-pilot-project-kampung-kejujuran-kpk
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/04/19/324133/kampung-prenggan-dijadikan-pilot-project-kampung-kejujuran-kpk


2. Mengapa orangtua muslim menggunakan komunikasi tertentu terhadap anak 

dalam pendidikan anti korupsi di kampung Prenggan Kotagede Yogyakarta? 

3. Adakah hambatan komunikasi yang dilakukan orang tua muslim terhadap 

anaknya dalam pendidikan anti korupsi di kampung Prenggan Kotagede 

Yogyakarta? 

B. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menggambarkan pola komunikasi orang tua muslim kepada anak dalam 

pendidikan anti korupsi di kampung Prenggan Kotagede Yogyakarta. 

2. Untuk memaparkan sebab orang tua muslim memilih menggunakan pola 

komunikasi tertentu terhadap anak dalam pendidikan anti korupsi di kampung 

Prenggan Kotagede Yogyakarta. 

3. Untuk mendeskripsikan hambatan komunikasi yang dilakukan orang tua 

muslim terhadap anak dalam pendidikan anti korupsi di kampung Prenggan 

Kotagede Yogyakarta. 

C. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritik penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan 

teori yang terkait dengan komunikasi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

penyuluh dan orang tua untuk meningkatkan kualitas dalam membimbing, 

mendidik, dan berkomunikasi dengan anak.  



 

D. Sitematika Pembahasan 

Pembahasan skripsi ini dibagi dalam lima bab, di mana masing-masing bab 

memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Dalam beberapa bab tersebut pembagiannya 

sebagai berikut: Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, maanfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. Dalam bab satu ini merupakan gambaran keseluruhan tentang penelitian ini. 

Sedangkan pembahasan secara rinci terdapat di dalam bab berikutnya. 

Bab kedua dalam penelitian ini berisi tinjauan pustaka dan kerangka teori. Pada 

bab ini menjelaskan tentang penelitian-penelitian yang terkait judul yang diambil oleh 

penulis dengan teori-teori yang ada dalam penelitian sebelumnya. 

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian. Dalam bab ini menjelaskan 

tentang jenis penelitia, subyek dan obyek, sumber data, teknik pengumpulan data, dan 

analisis data untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Bab empat dalam kepenulisan skripsi ini membahas tentang hasil dan 

pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Di dalam bab ini juga terdapat sub bab yang 

membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu kampung Prenggan 

Kotagede beserta kondisi masyarakat di sana, selain itu juga peneliti membeberkan 

informan yang di wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.  

Bab kelima yaitu penutup. Dalam bab ini juga ada 2 sub bab yaitu kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan disini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, sedangkan saran untuk perbaikan kedepan ke peneliti lainya agar lebih 

sempurna. 

 

 


