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ABSTRACT 

Herma Haidi. 2022. Implementation of Learning Management in Improving 

Honesty to Anticipate a Culture of Corruption at Al Biruni Mandiri Islamic 

Senior High School Makassar. Supervised by Prof. Dr. Abd. Rahman 

Getteng and Dr. Moh. Rusli Malli, M.Ag. 

 

This study aims to (1) identify the implementation of learning management 

at Al Biruni Mandiri Islamic Senior High School Makassar in increasing 

honesty in anticipating a culture of corruption against students, (2) 

identifying efforts to increase honesty in anticipating an anti-corruption 

culture for students through learning at Al Biruni Mandiri Islamic High 

School Makassar, (3) identify the supporting and inhibiting factors of the 

application of honesty to anticipate the culture of corruption in SMAITAl-

Biruni Mandiri Makassar. This study uses a qualitative analysis method 

with data collection techniques through documentation, literature study 

and interviews with principals, teachers in charge of special subjects, 

teaching staff, and several students. 

The results showed that the implementation of learning management at 

the Al Biruni Mandiri Islamic Senior High School Makassar was in 

accordance with the management function itself. This can be seen from 

the planning, implementation, and evaluation carried out by the Al Biruni 

Mandiri Islamic Senior High School Makassar which has gone well. Efforts 

to increase honesty in anticipating a culture of corruption against students 

through learning at Al Biruni Mandiri Islamic Senior High School Makassar 

is to combine world knowledge with religious knowledge. In addition, by 

applying school culture properly, it can instill honesty in students. The 

supporting factors are cooperation between teachers in schools and 

support from parents, the inhibiting factor is the low interest of students to 

take part in activities about honesty and environmental factors from 

outside the school. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pada dasarnya pendidikan adalah proses pewarisan 

budaya dan akhlak bangsa bagi generasi muda dan juga proses 

pengembangan budaya dan akhlak bangsa untuk peningkatan 

kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang.  

Tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam Pasal 1 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 adalah 

mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, 

kepribadian, dan akhlak mulia.  

Akhlak, tingkah laku atau kepribadian merupakan hal yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia karena ini akan menentukan sikap 

identitas dari diri senseorang. Baik dan buruknya seseorang akan terlihat 

dari tingkah laku atau kepribadian yang dimilikinya. Oleh karena itu, 

perkembangan dari tingkah laku atau kepribadian ini salah satunya sangat 

tergantung kepada pendidikan yang diperoleh.  

Pentingnya peran keluarga dalam mendidik anak menurut 

Isti‟anatul Mustagfiroh (2017:14) menjelaskan faktor lingkungan keluarga, 

sekolah maupun masyarakat masing-masing memiliki peran yang 

penting dalam proses pendidikan. Ada banyak aspek pendidikan yang 

perlu diterapkan oleh masing-masing orang tua dalam membentuk 
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tingkah laku atau kepribadian anaknya yang sesuai dengan 

tuntunan Alquran dan Hadis Rasulullah saw. Diantara aspek 

tersebut adalah pendidikan yang berhubungan dengan penanaman nilai 

keislaman serta pendidikan akhlak. Jika ditinjau dari lingkungan 

sekolah, maka sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang 

mengarahkan peserta didiknya memperoleh pengetahuan yang 

berhubungan dengan proses perkembangan intelektual, 

pertumbuhan aspek kognitif, dan juga nilai sosial.  

Peraturan perundang telah ditetapkan (Hasan, 2011: 152) 

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 10 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan budaya 

dan akhlak bangsa diartikan sebagai proses internalisasi serta 

penghayatan nilai-nilai dan akhlak bangsa yang dilakukan peserta 

didik secara aktif di bawah bimbingan guru, kepala sekolah, dan 

tenaga kependidikan serta diwujudkan dalam kehidupan di kelas, 

sekolah dan masyarakat.  

Belajar mengajar merupakan proses komunikasi. 

Proses penyampaian pesan harus diciptakan atau diwujudkan melalui 

kegiatan penyampaian dan tukar menukar pesan atau informasi oleh 

setiap guru dan siswa. Pesan atau informasi juga dapat berupa 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, ide dan pengalaman. Melalui 

proses komunikasi informasi dapat diserap dan dihayati oleh siswa. 

Agar tidak terjadi kesesatan dalam proses komunikasi perlu 
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digunakan sarana yang membantu proses komunikasi yang disebut 

dengan media.  

Dalam proses komunikasi yang disebut dengan media 

pembelajaran. Istilah pembelajaran lebih menggambarkan usaha 

guru untuk membuat belajar para siswanya. Salah satu usaha guru 

yang perlu diajarkan pada siswa yaitu menanamkam nilai-nilai 

kejujuran dan menghindari budaya korupsi di sekolah.  

Kejujuran adalah dasar dari segalanya sekaligus kunci menuju 

tempat yang mulia di hadapan Allah swt dan terhormat di hadapan 

manusia. Konsep kejujuran yang harus ditanamkan sebagai kunci adalah 

dengan jujur kepada Allah swt sebagai sang pencipta, jujur kepada 

diri sendiri serta jujur kepada lingkungan dan masyarakat sosial. 

Masyarakat yang kering dari kejujuran akan hidup dalam kegersangan. 

Menanamkan nilai kejujuran, terutama di lingkungan pendidikan terasa 

semakin sulit, salah satu penyebabnya adalah krisis keteladanan. 

Sering menyaksikan secara terang tidak ada kesamaan antara kata-kata 

dan perbuatan yang semakin merambah hampir di setiap ranah 

kehidupan lembaga pendidikan, perilaku tidak jujur banyak dilakukan 

oleh individu di sekolah, mulai dari siswa yang menyontek, alasan tidak 

masuk kelas, sering telat masuk kelas, alasan tidak mengerjakan PR dan 

lain- lain. Dari permasalahan tersebut, dapat menumbuhkan generasi 

bangsa yang korupsi dan dapat merembet ke faktor keamanan.  

Islam datang dengan aturan, hukum, perintah dan larangan yang 
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berasal dari Allah dan Rasulullah saw. Taruh di yang tentang etika. Akhlak 

yang baik merupakan syarat penting yang harus dimiliki setiap individu 

dalam menjalani kehidupan ini. Artinya, adalah tugas utama Rasulullah 

saw. di muka bumi ini, yaitu untuk menyempurnakan akhlak umat manusia 

dan menjadi panutan bagi seluruh ummat. 

Kedudukan akhlak dalam kehidupan seseorang, baik sebagai 

individu maupun dalam masyarakat, menempati kedudukan yang penting, 

karena naik turunnya masyarakat bergantung pada bagaimana akhlak itu. 

Akhlak mulia dalam Islam adalah menunaikan kewajiban, menjauhi 

larangan, memberi sebanyak-banyaknya kepada Allah, makhluk, sesama 

warga dan alam . Salah satu akhlak yang baik adalah kejujuran. Kejujuran 

adalah aset utama dalam hidup bersama dan kunci sukses. Melalui 

kejujuran kita dapat belajar, memahami, dan memahami bagaimana kita 

membuat segala sesuatunya seperti apa adanya. Jujur tentang peran 

pribadi, jujur tentang hak dan tanggung jawab, jujur tentang tatanan yang 

ada, tentang pemikiran, perilaku dan perilaku. Perilaku jujur  adalah 

perilaku berusaha menjadi pribadi yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan dan perbuatan baik pada diri sendiri maupun pada 

orang lain. Dengan mendorong perilaku jujur, . siswa dapat memiliki lebih 

banyak teman. 

Seseorang harus selalu mengamalkan dan membiasakan 

kejujuran, karena kejujuran membawa kebaikan dan sebaliknya 

kebohongan membawa kejahatan5 . Kejujuran dapat membuat seseorang 
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percaya bahwa apapun yang dilakukan orang selalu di sisi Allah SWT 

perkataan dan perbuatan terlihat atau tidak. Jadi, tidak peduli jika 

seseorang berbohong kecil , tidak peduli seberapa banyak mereka 

mencoba menyembunyikannya dari orang lain, itu tidak berguna. Karena 

tidak ada yang luput dari pandangan Allah SWT.  

Hal ini berdasarkan salah satu hadits Rasulullah saw yang 

menganjurkan untuk senantiasa berlaku jujur. Betapa agungnya kejujuran 

dituangkan dalam hadis ini : “Hendaklah kalian semua bersikap jujur, 

karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke 

surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh 

Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena 

kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke 

neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan, akan 

ditulis oleh Allah sebagai pembohong.” (HR. Muslim). Dalam hadits 

tersebut berisi perintah untuk berlaku jujur dan menghindari dusta atau 

bohong. 

Menumbuhkan sikap jujur sangat penting dan harus diajarkan 

kepada anak sejak dini. Mempraktikkan kejujuran dalam kehidupan 

sehari-hari ketika ia dewasa dan berhubungan dengan banyak orang. Jika 

seseorang berperilaku jujur, dia tidak akan khawatir atau kesal dengan 

apa yang telah dia lakukan . Kejujuran dapat membuat seseorang dapat 

dipercaya dan disukai banyak orang. Selain itu, kejujuran merupakan 

tanda ketaatan hamba kepada Sang Pencipta pada perintahnya dan 
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penghindaran dari larangannya. 

Pendidikan akhlak yang jujur pada anak saat ini sangatlah penting, 

agar dapat membentuk masa depan generasi penerus bangsa yang jujur 

dan jujur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, 

peran guru sangat penting untuk mendidik karakter jujur siswa. Banyak 

langkah yang bisa dilakukan dan yang terpenting adalah bagaimana 

memberikan kesadaran penuh kepada anak untuk menjadikan kejujuran 

sebagai hal yang positif bagi kehidupannya agar siswa memahami 

perbedaan antara perilaku yang baik dan buruk serta akibat dari 

kehidupan. 

Dalam setiap pelaksanaan ujian salah satu fenomena dan tindakan 

yang sangat menonjol diawasi adalah tindak kecurangan, baik secara 

proses maupun secara administrasi dan manajerial. Tindak kecurangan 

yang dilakukan secara individual adalah berupa perilaku menyontek. 

Menyontek sebagai sebuah kegiatan yang berjalan secara tidak resmi 

dilakukan siswa ketika sedang mengerjakan ujian. Dikatakan tidak resmi, 

karena kegiatan ini memang tidak disarankan oleh guru. Guru hanya 

memberikan perintah untuk mengerjakan soal di lembar jawab dengan 

syarat dan kondisi tertentu.  

Bahkan, masih ada perilaku siswa yang menunjukkan bahwa 

mereka belum cukup mendapatkan pendidikan moral yang diberikan oleh 

sekolah. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus di media yang sebagian 

besar dilakukan oleh . siswa baik SD maupun SMP. Anak usia sekolah 
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melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dan  sayangnya, 

tindakan seperti itu sering terjadi pada generasi mahasiswa setiap tahun. 

Fenomena di atas menunjukkan bahwa sikap kejujuran tidak 

dimiliki oleh semua orang. Dapat juga dikatakan bahwa praktik dalam 

kehidupan sehari-hari tidak jauh dari kinerja yang baik. Oleh karena itu, 

menumbuhkan sikap jujur terhadap diri sendiri memerlukan perhatian 

khusus dari banyak pihak, seperti keluarga, masyarakat dan sekolah. Dari 

ketiga pihak tersebut, merupakan salah satu alternatif penanaman dan 

penanaman . karakter di seluruh dunia pendidikan yaitu sekolah. Di 

lingkungan sekolah ini, anak menghabiskan sebagian besar waktunya 

untuk mempelajari sains dan etika. Inilah sebabnya mengapa peran . 

sekolah atau guru dalam pendidikan moral seorang anak sangat besar. 

Perilaku menyontek adalah perilaku yang banyak dijumpai 

dalam dunia pendidikan. Hampir semua pelajar mengetahui atau 

pernah melakukannya. Perilaku ini adalah perilaku yang salah 

tetapi ada kecendrungan semakin ditolerir oleh masyarakat kita. 

Masyarakat memandang bahwa pelajar yang menyontek adalah sesuatu 

yang wajar. SMA Islam Terpadu Al Biruni Juga Menerapkan nilai-nilai 

menjaga kejujuran di sekolah yang cukup berbeda dengan sekolah-

sekolah yang lain, seperti menerapakan sifat muroqabatullahu (selalu 

diawasi oleh Allah swt), guru/wali kelas selalu mengingatkan di 

breafing pagi siswa tentang nilai-nilai keislaman, menanyakan tentang 

ibadah sholat tepat waktu, birrul walidain, Tilawah, agar siswa 
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mengangkat tangannya dan yang belum melakukan di lakukan evaluasi 

pendekatan ke siswa dan orang tua tentunya dengan siswa yang jujur 

menjawab pertanyaan guru/wali kelas tersebut, dan juga sangat 

dibutuhkan nilai kejujuran pada saat pandemi yaitu mengharuskan 

siswa untuk belajar dari rumah, tentunya disetiap sesi 

pembelajaran dilangsungkan secara online, dengan menerapkan 

peraturan-peraturan pembelajaran online, seperti mengaktifkan 

video, wajah dan badan harus kelihatan, meminta izin jikalau hendak 

beranjak dari tempat duduknya, memakai aplikasi Ketika ujian dengan 

aplikasi itu juga punya peraturan jika layar Hp/Laptop mati dua kali atau 

berpindah ke web yang lain makan didiskualivikasi artinya ujiannya 

akan batal dan terhitung tidak melangsungkan ujian, belum lagi 

dengan proses pembelajaran Alquran yang dilakukan dengan metode 

Ummi lanjutan dari tahsin yaitu turjuman dan hafalan lanjutan, yang 

dimana siswa diharuskan menghafalkan Turjuman yaitu metode 

memahami makna kata dan kalimat Alquran atau hafalan lanjutan baik di 

setorkan via zoom maupun melalui Voice Note, tentunya ini semua 

memerlukan kejujuran dan kedisiplinan didalam pembelajaran.  

Seorang guru harus memiliki upaya atau cara yang tepat 

guna untuk mengantisipasi tindak kecurangan yang dilakukan oleh 

siswanya. Karena prilaku tidak jujur ini yang tentu di lihat dari sisi akhlak 

dan agama sangat tidak baik, karena atas dasar alasan itulah bagaimana 

Seseorang menanamkan sikap jujur kepada siswa dengan strategi 
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atau taktik seorang guru sangat diharapkan dalam mencari solusi 

masalah tindakan ketidak jujuran itu.  

Secara umum kondisi bangsa sangat memerlukan generasi 

penerus yang jujur dan jauh dari penyimpangan, Soemodihardjo (2012:16 

di Indonesia juga masih jauh dari kalimat bebas atau bersih dari korupsi. 

Berita terbaru ketika hari peringatan anti korupsi sedunia yang jatuh 

pada tanggal 9 Desember 2012 meluncurkan Corruption 

Perception Index (CPI) tahun 2012. Berdasarkan hasil CPI, Indonesia 

berada di peringkat 118 dari 176 negara yang diukur. Ketua 

Transparency International (TI) Indonesia Natalia Subagyo mengatakan 

lompatan skor Indonesia tahun 2011 sebesar 3,0 dan 3,2 tahun 2012 

bukanlah pencapaian yang signifikan karena Indonesia sebelumnya telah 

menargetkan mendapatkan skor 5,0 dalam CPI 2014 mendatang. Jadi 

sungguh besar harapan masyarakat terhadap keberhasilan gerakan 

pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini, agar indonesia kedepan tidak 

lagi terpuruk sebagai salah satu negara yang sangat korup di dunia.  

Dalam lingkup pendidikan misalnya, guru dan orangtua yang 

sangat berperan penting dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak 

untuk agar tidak ikut melakukan perbuatan korupsi baik di 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tugas yang harus 

diberikan guru kepada siswanya yaitu selalu bersikap jujur dalam 

perkataan maupun perbuatan, begitupun orangtua sebaiknya 

mengajarkan anak cara berperilaku jujur serta memberikan contoh 
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teladan yang baik. Sehingga anak sedari kecil sudah terbiasa dengan 

perilaku akhlak baik yang akan menjadi kebiasaannya sampai besar 

nanti. Tentunya setiap anak memang perlu ditanamkan akhlak mulia 

yang bisa diperoleh dari orangtuanya sendiri. Tanpa akhlak yang 

mulia, kita akan melihat rusaknya generasi anak. Dengan akhlak mulia 

pada diri anak, kita akan melihat sifat anti korupsi di masa akan datang.   

Seruan tentang akhlak mulia dalam Islam juga ditunjukkan melalui 

salah satu perkara yakni Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. 

adalah untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia. 

Allah swt. memberikan pujian kepada Rasulullah atas akhlak beliau 

yang luhur sebagaimana disebutkan dalam Alquran  

مٍ  ٌْ َك لََعٰلى ُخلٍُق َعِظ  َوِانَّ

Terjemahnya:  

"Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang  
agung. (Q.s. al Qalam: 4)  

 Namun sayangnya, saat ini tidak semua sekolah mampu 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang memihak pada praktik 

penanaman nilai-nilai akhlak dan sifat jujur secara penuh kepada siswa. 

Transformasi nilai-nilai karakter (transfer of values) menjadi hal yang 

diabaikan dalam praktik pendidikan yang diselenggarakannya. Akibat 

yang ditimbulkan dari hal tersebut di antaranya adalah rendahnya 

nilai agama siswa terkhusus untuk perilaku akhlak dan sifat 

jujurnya. Anak-anak yang hidup dengan rendahnya kesadaran moral kini 
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mulai bermunculan. Masalah-masalah moral yang muncul mulai dari 

masalah ketamakan, ketidakjujuran, korupsi hingga tindak kekerasan dan 

pengabaian diri, seperti penyalahgunaan narkoba dan tindakan bunuh diri. 

 Menjaga kepribadian bagi seorang pendidik  menurut 

Rahman Getteng (2018:422) kepribadian  dan   keprofesionalan guru   

dalam   mengelola   kelas,   dapat mempengaruhi  kepribadian 

peserta  didik  seperti  motivasi,  disiplin,  tingkah  laku, prestasi  dan 

hasrat untuk  belajar  pada  siswa. Motivasi  belajar  peserta  didik 

meningkat ketika  para  guru menciptakan lingkungan  belajar  yang  

menarik  dengan  menyajikan karakteristik  pribadi  yang peserta  didik  

anggap  menarik,  sabar,  serta mengarahkan  siswa  untuk  tahu  

tujuan materi  pelajaran  yang berusaha  dipenuhi  dan membuat  

pelajaran  berharga  untuk dipelajari, dan  yang  paling  penting  

lainnya  yakni  patut  untuk  ditiru  bukan hanya mengandalakan  

aspek  ceramah saja namun juga memberikan contoh melalui sikapnya 

sebagai seorang guru. Apabila hal ini diabaikan maka sangat 

mungkin proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik.  

          Dari urian uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait akhlak jujur untuk mengantisipasi budaya 

korupsi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Implemenetasi Manajemen Pembelajaran dalam Meningkatkan Sifat 

Jujur untuk Mengantisipasi Budaya Korupsi di SMA Islam Terpadu Al 

Biruni Mandiri Makassar”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan 

tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana Implemnetasi Manajemen Pembelajaran di SMA Islam 

Terpadu AL Biruni Mandiri Makassar  ? 

2. Bagaimana Upaya Meningkatkan Sifat Jujur untuk Mengantisipasi 

Budaya Korupsi terhadap Siswa SMA Islam Terpadu Al Biruni 

Mandiri Makassar ? 

3. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat dalam 

meningkatkan Sifat Jujur untuk Mengantisipasi Budaya Korupsi 

terhadap siswa SMA Islam Terpadu Al Biruni Mandiri Makassar ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusalan masalah penelitian tersebut, 

maka penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengidentifikasi dan menganalisis manajemen pembelajaran di 

SMA Islam Terpadu Al Biruni Mandiri Makassar. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis upaya dalam meningkatkan sifat 

jujur untuk mengantisipasi budaya korupsi terhadap siswa 

SMA Islam Terpadu Al Biruni Mandiri Makassar.  

3. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dalam 

meningkatkan sifat jujur untuk mengantisipasi budaya korupsi 

terhadap siswa SMA Islam Terpadu Al Biruni Mandiri Makassar.  
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

terutama dalam implementasi manajemen pembelajaran di Sekolah 

Islam Terpadu dalam meningkatkan nilai-nilai sifat jujur untuk 

mengantisipasi budaya korupsi pada siswa.  

b. Dapat dijadikan dasar dan acuan untuk penelitian selanjutnya, dan 

konsep manajemen dalam pembelajaran dapat berkembang dan 

dapat meningkatkan nilai-nilai agama siswa di Sekolah yang 

bersangkutan dan sederajat.  

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah  

Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi Lembaga 

pendidikan terutama SMA Islam Terpadu  Al Biruni Mandiri Makassar, 

mengenai manajemen pembelajaran dalam penguatan nilai-

nilai sifat jujur peserta didik.  

b. Bagi Guru 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

informasi bagi guru agar selalu berupaya untuk berkomitmen dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik dan 

pengajar dalam mengintegrasikan nilai-nilai sifat jujur dalam 
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pembelajaran.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan dapat menambah perbendaharaan dan memperkaya 

informasi empiris dalam manajemen pembelajaran yang dapat 

dipakai sebagai data rujukan dengan mengubah atau menambah 

variabel lain sekaligus dapat menyempurnakan penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian  

Tinjauan hasil penelitian adalah muatan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Tema yang 

akan peneliti bahas dalam tesis ini yaitu Implementasi Manajemen 

Pembelajaran dalam meningkatkan sifat jujur untuk mengantisipasi 

budaya korupsi terhadap siswa SMA Islam Terpadu Al Biruni Mandiri 

Makassar, dengan fokus penelitian yaitu menggali informasi 

tentang implementasi dan upaya manajemen pembelajaran di SMA 

Islam Terpadu Al Biruni Mandiri Makassar serta informasi tentang apa 

saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian 

manajemen pembelajaran Sekolah dalam meningkatkan sifat jujur untuk 

mengantisipasi budaya koruspsi terhadap siswa.  

Peneliti akan menyertakan dan melampirkan beberapa hasil 

penelitian baik dalam bentuk disertasi, tesis, dan jurnal yang akan 

dijadikan sebagai bahan referensi utama dalam penelitian ini dan juga 

untuk memperkaya kajian teoritis dalam penulisan tesis ini ke dalam  

bentuk tabel sebagai berikut:  
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No Nama Penulis Judul Penelitian Tahun Hasil Penelitian 

1 Fauza Ulyani 

Dampak  Kantin 
Kejujura Sebagai 
Media Pembelajaran 
Akhlak Terhadap 
Akhlak Jujur Siswa 
Di SMKN 01 Kota 
Balingka Kabupaten 

Pasaman Barat 

2022 

Hasil  penelitian  
menunjukkan  bahwa  
dengan adanya kantin  

kejujuran  dapat  
memberikan pendidikan 

dan manfaat yang  
positif bagi peserta  

didik.  Seperti  melatih  
kejujuran  siswa  karena  

diharuskan  
membayar  sesuai  

dengan  harga  yang  
tertera,  sehingga  juga 

bermanfaat  untuk  
menumbuhkan  jiwa  
anti korupsi peserta  
didik serta merubah  
sifat buruk seperti  

mencuri. 

2 
Khoirul Anam, 

Iis Devi  
Sakiyati 

Kantin Kejujuran 
Sebagai Upaya 

Dalam  
Pembentukan  

Karakter 

2019 

Hasil penelitian 
menunjukan bahwa: (1) 
Nilai dan karakter jujur 

sangat penting 
diterapkan dalam 

konsepkantin kejujuran. 
Nilai mengandung 

norma-norma yang 
dipandang baik menurut 
seorang atau kelompok 
seorang, dari berbagai 
segi pandang seperti 

nilai-nilai dalam 
bertingkahlaku, dalam 
berbicara, dan berniat, 
yangmampumemberika 

n manfaat bagi orang 
lain maupun diri sendiri. 

pendidikan  karakter 
merupakan  

 usaha sadar 
seseorang untuk 

membentuk   
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 dan mendidik 
peserta didik supaya 

 memiliki karakter 
dan watak yang baik 
untuk masa sekarang 

maupun yang akan 
datang. 

3 Yuyuk Rahayu 

Implementasi 
Pendidikan  
Antikorupsi  
untuk Anak 
Usia Dini 

2019 

Hasil penelitian menun- 
jukkan bahwa orang 
tua, guru    bersama 
anak meluangkan 

waktu khusus untuk 

menginternalisasi  nilai -
nilai kejujuran dalam  

kehidupan    anak. 
Orang    tua    jika 
perlu memahami   bah  

wa anak   perlu   men- 
dapatkan  dukungan 
untuk     berani 
mengatakan  hal  yang 

benar  dan  melakukan 
tindakan   yang  benar. 

Anak   perlu   melihat 
contoh   perbuatan jujur 
dalam  figur  orang 
dewasa  yang  dekat 
dengan mereka.   Oleh 
karena   itu,   orang 
tua   adalah teladan 
kejujuran  yang paling  

dekat  dengan anak di 
sarankan   agar guru 
dan   orang   tua   terus 
peduli tentang penana- 

man nilai-nilai anti-  
korupsi agar generasi  
Indonesia selanjutnya  

adalah    generasi 

yang    berintegritas. 
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B. Tinjauan Teori dan Konsep  

1. Manajemen Pembelajaran  

a. Pengertian dan Unsur-unsur Manajemen  

Menurut Abdul Manab (2015:1) mengemukakan bahwa istilah 

manajemen sebenarnya berasal dari bahasa Latin, Perancis dan Italia 

yaitu, manus,mano, manage/menege, maneggio, meneggiare, secara 

etimologis (bahasa Inggris) manajemen berasal dari 

kata management. Kata management berasal dari kata manage, 

atau managiare yang berarti melatih kuda dalam melangkahkan 

kakinya, bahwa dalam manajemen terkandung dua makna 

yaitu mind (berpikir) dan action (Tindakan). 

Manajemen merupakan proses penataan dengan 

melibatkan sumber-sumber proses penataan dengan 

melibatkan sumber-sumber potensial baik yang bersifat manusia 

maupun non-manusia guna mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien. Sedangkan secara terminologis, manajemen merupakan 

kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam 

rangka mencapai tujuan sesuai yang diinginkan.  

Pentingnya sebuah manajemen dalam sebuah Lembaga 

Pendidikan juga di sebutkan dalam sebuah tulisan 

Syafaruddin (2019:41) mengemukakan bahwa manajemen memiliki 
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unsur-unsur yang meliputi; unsur manusia (manajer dan anggotanya), 

material, uang, waktu, dan prosedur, serta pasar. Manajemen adalah 

proses yang dilaksanakan oleh manajer agar organisasi berjalan menuju 

pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.  

b. Fungsi Manajemen  

Menurut Basu Swastha (1996) yang dikutip oleh Rosady Ruslan 

(2005:1) bahwa fungsi pokok atau tahapan-tahapan dalam manajemen 

merupakan sutu proses yang meliputi hal-hal sebagai berikut :  

1. Perencanaan (planning)  

Meliputi penetapan tujuan dan standar, penentuan 

aturan dan prosedur, pembuatan rencana serta ramalan (prediksi) 

yang akan terjadi.  

Perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial 

pada setiap organisasi. Karena itu, perencanaan akan menentukan 

adanya perbedaan kinerja (perforemance) satu organisasi dengan 

organisasi lain dalam pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan. 

Perencanaan merupakan proses menentukan apa yang 

seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan.  

Berarti di dalam perencanaan akan ditentukan apa yang akan 

dicapai dengan membuat rencana dan cara-cara melakukan 

rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para manajer 

di setiap level manajemen.   

Dalam perencanaan ada tujuan khusus. Tujuan tersebut secara 
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khusus sunguh-sungguh dituliskan dan dan dapat diperoleh semua 

anggota organisasi. Dan perencanaan mencakup periode tahun tertentu.  

Jelasnya, ada tindakan program khusus untuk mencapai 

tujuan ini, karena manajemen memiliki kejelasan pengertian sebagai 

bagian yang mereka inginkan.  

Perencanaan adalah suatu rangkaian tindakan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Dengan perencanaan disusun berbagai visi, misi, 

strategi, tujuan dan sasaran organisasi yang pada tingkat awal 

menggunakan pengambilan keputusan (decision making) yang juga 

merupakan inti dari manajemen.   

Alasan manager membuat sebuah perencaan karena sungguh 

perencanaan memberikan arah, mengurangi pengaruh perubahan, 

meminimalkan pengulangan dan menyusun ukuran untuk memudahkan 

pengawasan. Dengan kata lain proses perencanaan merupakan langkah 

awal kegiatan manajemen dalam setiap organisasi, karena melalui 

perencanaan  ini ditetapkan apa yang akan dilakukan, 

kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut. 

Akan tetapi sebelum sampai pada langkah-langkah ini diperlukan 

data dan informasi yang cukup serta analisis untuk menetapkan 

rencana yang konkrit sesuai kebutuhan organisasi.  

2. Pengorganisasian (organizing)  

Meliputi pemberian tugas terpisah kepada masing-masing 

pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan mentapkan jalur 
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wewenang, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta 

mengoordinir kerja setiap karyawan dalam satu tim yang solid dan 

terorganisasi.  

Sebelum dijelaskan hakikat pengorganisasian sebagai salah satu 

fungsi manajemen, maka terlebih dahulu dikemukakan arti 

organisasi, sebab organisasilah yang menjadi wadah bagi 

seluruh aktivitas manajerial, tak terkecuali pengorganisasian. Apa yang 

dimaksud dengan organisasi.  

Organisasi ialah kerjasama dua orang atau lebih dalam satu 

keadaan yang terkoordinir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di 

dalam organisasi sebagai ada sejumlah orang baik sebagai manajer 

maupun anggota, ada struktur, tujuan-tujuan, aturan dan prosedur. Orang 

yang melaksanakan manajemen inilah disebut manajer, dan yang 

melaksanakan pekerjaan praktis adalah terdiri dari anggota.   

           Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang kedua 

dan merupakan  langkah strategis untuk mewujudkan suatu 

rencana organisasi. Pengorganisasian ialah suatu proses di 

mana pekerjaan yang ada dibagi dalam komponen-komponen yang 

dapat di-tangani dan aktivitas-aktivitas mengkoordinasikan hasil yang 

dicapai untuk mencapai tujuan tertentu. Winadi (1990)  

             Pengorganisasian  ialah suatu hal yang berkaitan dengan 

penetapan tugas-tugas untuk dilakukan, siapa yang melakukannya, 

bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa yang melaporkan 



22 
 

 

kepada siapa, dan di mana keputusan dibuat.   

3. Penyusunan Formasi (staffing)  

Meliputi persyaratan personal yang akan dipekerjakan, merekrut 

calon karyawan, menentukan job description dan persyaratan teknis suatu 

pekerjaan, melakukan penilaian dan pelatihan termasuk 

didalamnya pengembangan kualitas dan kuantitas karyawan sebagai 

acuan untuk penyusunan setiap fungsi dalam manajemen organisasi.  

4. Memimpin (leading)  

Meliputi membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong 

dan memotivasi bawahan, serta menciptakan iklim dan suasana pekerjaan 

yang kondusif -khususnya dalam metode komunikasi dari atas ke bawah 

atau sebaliknya- sehingga timbul saling pengertian dan kepercayaan yang 

baik. Menumbuhkembangkan disiplin kerja dan sense of belonging (rasa 

memiliki) pada setiap karyawan dan jajaran manajemen (public internal).    

Kepemimpinan sebagai suatu proses di dalamnya terkandung 

interaksi tiga faktor penting yaitu fungsi pemimpin, pengikut (anggota) dan 

situasi yang melingkupinya. Berarti dalam setiap situasi yang 

bagaimanapun, kepemimpinan bisa berlangsung baik di bidang industri, 

organisasi pemerintahan, organisasi politik, bisnis maupun pada kegiatan 

pendidikan di sekolah. Bahkan kepemimpinan dapat berlangsung di luar 

organisasi seperti dalam kepemimpinan sosial dan keagamaan. Nbjnain  

aknxa   
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Setiap organisasi agar dapat mencapai tujuan 

organisasinya memerlukan manajemen. Dalam memfungsikan 

manajemen diperlukan proses kepemimpinan, atau 

kegiatan pencapaian tujuan organisasi melalui kepemimpinan dapat 

dinamakan sebagai proses manajemen. Keterampilan memimpin dalam 

mencapai tujuan organisasi inilah sebagai kegiatan manajemen. 

Dengan kata lain kepemimpinan adalah inti daripada manajemen 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

5. Pengawasan (controlling)  

Fungsi terakhir manajemen ini mencakup persiapan suatu standar 

kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik berbentuk produk maupun jasa 

yang diberikan perusahaan/organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, 

produktivitas dan terciptanya citra yang positif.  

Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan merupakan 

tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi. 

Pengawasan (controlling) merupakan proses pengamatan atau 

pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin 

agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.   

 Pengawasan diharapkan penyimpangan dalam berbagai hal 

dapat dihindari sehingga tujuan dapat tercapai. Apa yang 

direncakanakan dijalankan dengan benar sesuai hasil musyawarah dan 

pendayagunaan sumber daya material akan mendukung terwujudnya 
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tujuan organisasi. 

           Proses pengawasan yang akan menjamin standar bagi pencapaian 

tujuan. Pengawasan merupakan usaha yang sistematis dalam 

menentukan apa yang telah dicapai yang mengarah kepada penilaian 

kinerja dan pentingnya mengkoreksi atau mengukur kinerja yang 

didasarkan pada rencana-rencana yang ditetapkan sebelumnya.   

           Kontrol sebagai fungsi dari sistem yang memberikan 

penyesuaian dalam mengarahkan kepada rencana, pemeliharaan dari 

variasi-variasi dari sasaran-sasaran sistem didalam batas-batas yang 

diperbolehkan.  

Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya 

merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari 

segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input (jumlah dan kualitas 

bahan, uang, staf, peralatan, faslititas, dan informasi), demikian pula 

pengawasan terhadap aktivitas (penjadwalan dan ketepatan pelaksanaan 

kegiatan organisasi), sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap 

output (standar produk yang diinginkan).  

c. Manajemen Pembelajaran  

Hal ini juga disebutkan oleh Syafaruddin (2005:78), manajemen 

pembelajaran adalah keterampilan, kemampuan dan pemahaman 

terhadap dunia di sekitar mereka. Konsekuensinya adalah, manajemen 

pembelajaran menciptakan peluang bagaimana dengan kata lain, dalam 

manajemen pembelajaran memunculkan pertannyaan, bagaimana mereka 
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dapat belajar, apa yang mereka pelajari dan dimana mereka 

mempelajarinya ?, untuk mencapai apa yang dimaksud, maka diperlukan 

strategi manjemen yang efektif di dalam kelas yang secara organisasional 

pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, guru memiliki kesiapan 

mengajar, dan murid disiapkan untuk belajar.  

Itu berarti manajemen pembelajaran adalah proses pendayagunaan 

seluruh komponen yang saling berinteraksi (sumber daya pengajaran) 

untuk mencapai tujuan program pengajaran. 

Suharsimi Arikunto (1990:2), manajemen menurut arti umum 

manajemen atau pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan 

atau penataan suatu kegiatan, untuk arti “pengajaran” menunjuk suatu 

kegiatan yang mengandung terjadinya proses penguasaan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap oleh subjek yang sedang belajar. 

Belajar merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang sehingga  

ia mendapatkan cara untuk memperoleh („amalihi iktasaabu) tujuan yang 

diharapkan, serta juga dapat menyelesaikan masalah yang lebih baik. 

Belajar sebagai proses yang dilakukan oleh seseorang dengan cara 

latihan-latihan sampai terjadi ada perubahan-perubahan perilaku sesuai 

dengan tujuan belajar.  

Ahmad Basyari (2017:33) mengemukakan bahwa pembelajaran 

(instruction) dapat diartikan sebagai upaya membelajarkan seseorang 

atau kelompok orang melalui berbagai cara, strategi, metode, 

dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah 
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direncanakan.  

Pengertian dan beberapa pendapat penulis dapat menyimpulkan 

bahwa tujuan dari manajemen ini mengandung makna bahwa kegiatan 

belajar dan mengajar, di mana pihak yang mengajar yang belajar 

adalah siswa. Pembelajaran adalah guru, dan berorientasi pada 

kegiatan mengajarkan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan siswa sebagai sasaran pembelajaran. Yang harus di tata 

atau dikelola dengan baik, baik dari internal sekolah ataupun kegiatan 

eksternal sekolah yang memberikan pelatihan kepada guru-guru atau 

tenaga pendidiknya untuk mengembangkan pengetahuan dan gaya 

mengajarnya dengan itu juga didukung oleh seorang guru yang sungguh-

sungguh dalam mengajar. 

1) Teori pembelajaran  

Pembelajaran sebagai suatu proses dan interaksi yang dilakukan 

oleh seseorang dengan cara sengaja dan metode yang telah ditetapkan 

dalam jangka waktu tertentu, sehingga Nampak adanya perubahan 

perilaku. Secara fitrah bahwa kemampuan belajar seseorang menurut 

„Izzah mempunyai lima dasar kemampuan dasar sebagai berikut:  

a) Pengetahuan berdasarkan kontekstual  

b) Proses kemampuan dalam akal 

c) Strategi dalam mengetahui hal tertentu  

d)  Penentuan keputusan 

Aplikasi atau bentuk perbuatan di sisi lain sangat besar peran 
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pendidik untuk melakukan pelatihan- pelatihan anak sampai terjadi 

munculnya perubahan perilaku. Seorang pendidik adalah designer 

yang akan menentukan dan membuat pola tertentu sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Pendidik mempunyai orientasi yang 

luas dan jelas sebagai seorang pengajar. Mereka mampu menyesuaikan 

diri secara cepat dan akurat menurut perkembangan 

zaman. Secara emosional mereka mempunyai dorongan hati yang tinggi 

untuk membesarkan perubahan pada anak. Peran pendidikan sebagai 

pengajar maupun pendidik maka tugas utamanya menurut Sa‟id dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut ini:  

a) Memberikan motivasi  

b) Proses memberikan perngaruh  

c) Cara untuk mendapatkan hal yang baik  

d) Proses mendapatkan sesuatu  

e) Pengulangan hal yang telah dipelajari  

f) Generalisasi  

g) Penampilan sesuatu  

h) Umpan balik  

Pendidik adalah pemimpin, maka keahlian manajemen diperlukan 

dalam suatu pembelajaran dengan harapan tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif dan akan lebih memacu siswa untuk 

meningkatkan pelatihan dan perubahan perilaku mereka dalam 

rangka meraih kesuksesan dan menghindari kegagalan.  
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2)   Strategi pembelajaran  

Peran pendidikan dalam proses pembelajaran adalah benar-

benar konsentrasi dan penuh perhatian, karena diperlukan 

keaktifan dari pendidik atau siswa. Sebagai motor/penggerak dalam 

proses adalah pengajar, maka 

tuntutan profesionalnya sangat diperlukan. Untuk menjawab 

keunggulan, keprofesiopnalan pengajar diperlukan strategi 

tertentu yaitu mengetahui cara bagaimana siswa dapat mengembangkan 

kognitif proses pelatihan yang terus-menerus, sehingga dapat segera 

mendapatkan pengalaman dan perubahan pada diri siswa. Hasil dari 

proses tersebut akan dapat menciptakan siswa dapat beradaptasi dalam 

perubahan dan pembelajaran.  

Berbagai macam strategi pembelajaran yang efektif danintegratif 

sebagaimana manajemen pendidikan, anatara lain sebagai berikut: 

a) Dari sudut pandang siswa,dalam pembelajaran diharapkan seorang 

guru melakukan pendekatan sehingga memahami betul karakteristik 

siswa, dengan itu maka guru yang bersangkutan dan membimbing dan 

mengarahkan yang terbaik untuk siswa.  

b) Dari sudut pandang guru, guru perlu menguasai berbagai 

metode pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan proses 

belajar mengajar untuk lebih baik.  

c) Mengambil pengalaman dari pembelajaran yang telah dilakukan.  
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Saling bertukar pendapat dengan guru lain atau musyawarah sehingga 

antara satu dengan yang lain saling bisa melengkapi dari kekurangan- 

kekurangan yang dialami, bahkan dapat menciptakan cara baru yang 

dapat meningkatakan proses belajar mengajar.  

d ) Dari sudut pandang factor diluar madrasah/ satuan pendidikan 

yaitu bisa dilakukan dengan meminta masukan dari elemen 

masyrakat tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan dan 

kemajuan madrasah satuan pendidikan, atau sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan tuntutan zaman.  

e ) Sudut pandang faktor kendala yaitu dengan menganalisis factor-

faktor yang mungkin menjadi kendala untuk memajukan 

madrasah/satuan pendidikan dengan ini maka madrasah/satuan 

Pendidikan yang bersangkutan dapat mempertimbangkan ketika akan 

melakukan kebijakan atau keputusan tertentu.  

3)   Asas manajemen pembelajaran  

Pondasi dari sebuah manajemen pembelajaran di kemukakan  

dalam sebuah tulisan Nur Huda (2018: 21) mengemukakan yang 

termasuk asas-asas manajemen Islam adalah sebagai berikut:  

a) Asas Musyawarah  

Yaitu asas utama dalam manajemen Islam dengan berbagai 

macam tingkatannya.Dan alqur‟an telah menyebutkannya “Sedang 

urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka" (Q. S. 
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Asy-Syura: 38), dan juga pada ayat yang lain "Dan bermusyawarahlah 

dengan mereka dalam urusan itu" (Q.S. Ali Imron : 159). 

Beberapa hadis-hadis Nabi juga menguatkan asas ini, diantaranya 

"Sesungguhnya Tuhanku bermusyawarah denganku mengenai 

umatku", (Ahmad ibn Hanbal 5, 393 Al-Mu'jam (1943 M) Juz 3: 212), 

"Jika salah seorang diantara kalian mominta pertimbangan kepada 

saudaranya maka hendaknya dia memberi nasihat (pertimbangan) 

kepadanya" (Ibnu Majah Etika 37 Al-Mu'jam 1943 M, Juz 2:212). Dan ini 

tidak sekedar ucapan saja, bahkan Rasulullah SAW. senantiasa 

melaksanakan asas musyawarah tersebut. Abu Hurairah berkata: "Aku 

tidak pernah melihat seorangpun yang lebih banyak bermusyawarah 

dengan para sahabatnya selain Rasulullah SAW." (At-Thabari, 1323 H 

Juz 1: 192).  

Hal ini yang juga diperkuat oleh peristiwa peristiwa Sirah 

Nabawiyah, sungguh Rasulullah SAW. bermusyawarah tentang 

perang Badar, perang Uhud, dan menarik kembali kesepakatan 

yang hampir disahkan pada waktu perang Khondaq, mengacu 

kepada pendapat seorang tentara muslim pengganti (cadangan).  

Para pengganti Rasulullah SAW. juga meniti jalan ini, Abu Bakar as-

Shiddiq r.a. mendiri. kan sebuah majelis musyawarah kemudian beliau 

sampaikan satu permasalahan ayat yang tidak ada nash yang jelas dari 

alqur‟an maupun hadis. Begitu  juga Umar  ibnu al-Khottob 

r.a. mengumpulkan para sahabat di Madinah dan melarang mereka 
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untuk keluar dan bekerja, karena mereka adalah anggota lembaga 

perundang- undangan (teel). 

b) Asas Persekutuan (Perserikatan)  

Tanggung jawab manajemen Islam tidak menganut kediktatoran 

seorang manajer atau pemimpin, pemimpin tidak dipandang sebagai 

penanggung jawab satu-satunya, tetapi semuanya adalah orang yang 

bertanggung jawab. Rasulullah SAW. bersabda: “Setiap kalian adalah 

penggembala (pemimpin) dan akan dimintai pertanggung jawaban".  

c) Dimensi Moral dan Manajemen Pendidikan  

Para pekerja pada sistem pendidikan menduduki kedudukan sosial yang 

istimewa, karena sistem pendidikan mempunyai prespektif sosial 

yang tampak. Bahwasanya sistem pendidikan ini adalah sistem humanis 

dibanyak komponennya. Oleh karena itu sesungguhnya 

dimensi moral bagi orang-orang yang berpijak di atasnya dan berbagai 

macam pekerja di dalamnya mempunyai, urgensi yang khusus, dimana 

para pekerja pada sistem ini menghadapi sikap-sikap keseharian 

yang berulang mereka dan akan diletakkan di atas batu uji. Setiap yang 

diuji dari karakteristik-karakteristik moral kali kedudukan manajer 

terangkat maka setiap itu pulalah akan bertambah.  

Sensitifitas keistimewaan keistimewaan dan karakteristik-

karakteristik moralnya adalah penting, dan ini tidak berarti bahwasanya 

moralitas-moralitas standar sistem dasar atau proses tidak penting. 
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Akan tetapi yang dimaksud adalah menyebarnya kerusakan dan 

kemerosotan moral pada tingkatan-tingkatan manajen sistem yang 

tinggi dipandang sebagai bahaya yang besar, karena hasil yang 

negatif di dalam merusak sistem dan membusukkannya secara global.  

Maka kerusakan moral pada standar manajemen tinggi bagi sistem 

merupakan satu unsur penyimpangan (distorsi) dan dan merupakan satu 

pelanggaran (gangguan) dalam konsep loyalitas unsur-unsur kemudaan 

yang bekerja di dalamnya sekira ia mengikatnya dalam orientasi loyalitas 

terhadap beberapa orang sebagai ganti loyalitas terhadap sistem 

dan tujuan-tujuannya.  

2. Sifat Jujur  

a. Definisi Jujur  

  Definisi jujur ini dikemukakan oleh Shafwat Abdul Fattah 

Mahmud ( 2 001:6)  Jujur asabeblibad ababeb aaba  yaitu dari 

kata Ash-shidqu yaitu shadaqa, yashduqu, shadqan, shidqan dan 

tashdiqan. Shaddaqahu artinya menerima dengan benar ucapannya. 

Shaddaqahu al-hadits artinya memberitakannya dengan benar. Bila 

dikatakan shadaqtu al-qaum maksudnya adalah aku berkata kepada 

mereka dengan benar. Demikian pula dengan janji, ketika aku 

menepati janji kepada mereka maka aku berkata: shadaqtuhum.  

Menurut Humaidi (2005: 149) Benar atau jujur, termasuk golongan 

akhlaq mahmudah artinya sesuainya sesuatu dengan kenyataannya yang 

sesungguhnya, dan ini tidak saja berupa perkataan tetapi juga perbuatan. 
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Kebenaran atau kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi berdiri  

tegaknya masyarakat. Sebab dengan hanya kebenaran maka dapat 

terciptanya saling pengertian satu sama lain dalam masyarakat, dan tanpa 

adanya saling pengertian tidak mungkin terjadi tolong-menolong, sedang 

bahasa itu diciptakan juga untuk saling pengertian ini, yang tanpa itu tidak 

mungkin terjadi kehidupan masyarakat.  

Menurut Izzuddin Karimi (2019: 126) yang mengutip perkataan 

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa tidak ada sesuatu 

yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dibandingkan 

kejujurannya kepada Tuhannya dalam segala urusannya disertai 

dengan tekad kuat yang benar, di mana dia jujur (benar) dalam 

keinginan dan perbuatannya. Allah SWT. berfirman :  

ًرا لَُّهْم   ٌْ َ لََكاَن َخ
ٰ
ْعُرْوٌفٌۗ َفِاَذا َعَزَم اْْلَْمُرٌۗ َفلَْو َصَدقُوا ّللّا َقْوٌل مَّ  َطاَعٌة وَّ

Terjemahnya:  

“Sebab apabila perintah (perang) ditetapkan (mereka tidak 
menyukainya). Padahal jika mereka benar-benar (beriman) kepada  
Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.”  
(Muhammad:21).  
 
 
Kejujuran yang merupakan akhlak yang terpuji yang harus dimiliki 

oleh manusia, apalagi seorang yang beriman kepada Allah swt, ketika 

sesorang melanggar maka dia akan terjatuh dalam hal dosa, tergantung 

dengan kadar kebohongannya kalua melakukan persaksian palsu atau 

menuduh Wanita berzina maka dia akan terjatuh kedalam dosa besar 

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dari nabi saw, 
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beliau bersabda : 

 

جتنبوا الشبع الموبقات! قالوا: وما هً؟ قال: الشرك باهلل والسحر، وقتل ا
النفس التً حرم ّللا إْل بالحق، وأكل الرٌاء وأكل مال الٌتٌم، والتولً ٌوم 

 . الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت
 
Artinya : "Jauhilah tujuh hal yang mencelakakan! Para sahabat bertanya, 

'Apakah tujuh hal itu?' Beliau menjawab, 'Menyekutukan Allah, sihir, 

membunuh jiwa yang Allah haramkan (untuk dibunuh) kecuali dengan 

alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, 

melarikan diri saat perang berkecamuk, dan menuduh (berzina) wanita 

mukminah dan suci."(HR. Muttafaq Ilaihi) 

Maka kebahagiaan hamba ada pada kejujuran tekad dan 

kebenaran perbuatan. Yang pertama adalah dengan 

menyatukannya, menguatkannya dan tidak ragu-ragu padanya, 

sebaliknya ia adalah sebuah tekad kuat yang tidak tersusupi oleh 

keraguan dan kebimbangan. Bila tekad hamba sudah jujur, maka tinggal 

perbuatan yang benar, yaitu mengerahkan kemampuan dan 

mengeluarkan kesanggupan padanya, tidak menyisakan sedikit pun 

dari lahir dan batinnya. Kebenaran tekad menjaganya dari kelemahan 

tekad dan keinginan, sedangkan kebenaran perbuatan menjaganya dari 

kemalasan dan kejenuhan. Barangsiapa bermuamalah dengan jujur 

terhadap Allah dalam segala urusannya, maka Allah akan melakukan 

untuknya lebih dari apa yang Dia lakukan untuk 

selainnya. Kejujuran ini merupakan sebuah makna yang selaras 

dengan kebenaran ikhlas dan kebenaran tawakal. Manusia yang 

paling jujur adalah orang yang ikhlas dan tawakalnya shahih.  
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b. Tingkatan Kejujuran  

Menurut Amru Khalid (2007: 132), tingkata kejujuran terbagi 

menjadi 5 tingkatan, yaitu :  

a) Tingkat Pertama  

Jujur tingkat pertama adalah kejujuran lisan. Yang biasanya terjadi 

pada kabar berita yang berkaitan dengan kenyataan yang terjadi dan tidak 

terjadi, diantaranya juga janji yang berhubungan dengan kejujuran lisan. 

Maka kejujuran lisan ini menjadi tingkat pertama yang paling mudah 

diketahui oleh semua orang. Dengan begitu dikatakan bahwa orang jujur 

adalah orang yang menjaga lisannya dari segala sesuatu yang beda 

dengan kenyataannya. Dari Abu Bakrah, dia berkata, Rasulullah SAW 

bersabda, “Maukah kalian aku beritahu apa dosa yang paling besar?” 

Tiga kali. Mereka berkata, “Tentu, wahai Rasulullah.” Kemudian 

beliau bersabda “Menyekutukan Allah dan durhaka terhadap orang 

tua.” Rasulullah lalu duduk, bersandar, dan berkata, “Jauhilah 

perkataan palsu.” Beliau terus mengulang-ulangnya sampai kami 

mengatakan semoga beliau diam,” (HR Al-Bukhari di dalam 

Kitab Kesaksian, bab kesaksian palsu).  

b) Jujur Tingkat Kedua  

Jujur tingkat kedua adalah kejujuran pada niat dan kehendak. Pada 

tingkat ini kejujuran erat kaitannya dengan keikhlasan, 

yakni segala sesuatu diniatkan karena Allah ta'ala dan tidak 
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bercampur dengan yang lain selain Allah. Jika niat tersebut bercampur 

dengan selain Allah maka terjadi ketidak jujuran pada niat dan kehendak. 

Niat atau kehendak ini berkaitan dengan kondisi jiwa seseorang 

sehingga dapat dikatakan bahwa mental dan emosi jiwa seseorang itu 

selalu jujur. Karena tidak mungkin seseorang membohongi dirinya sendiri.  

c) Jujur Tingkat Ketiga  

Jujur tingkat tiga adalah kejujuran dalam „azam, azam adalah niat 

yang kuat. Niat kuat untuk beramal baik. Misalnya keinginan untuk 

bersedekah yang diucapkan dengan niat kuat sepenuh hati. Niat 

sebaiknya dilandasi pengharapan kepada Allah , karena dalam hadist 

rasulullah saw. disebutkan bahwa segala sesuatu bergantung pada 

niat, dan orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diniatkan.  

d) Jujur Tingkat Keempat 

Jujur tingkat empat merupakan lanjutan dari jujur 

tingkat ketiga, yaitu jujur dalam menunaikan „azam atau niat 

yang kuat. Saat mengucapkan niat tersebut orang bisa saja 

sangat mampu untuk melakukan sepenuh hati. Dan menjadi berat 

saat melaksanakan 'azam tersebut. Maka jujur dalam 

melaksanakan „azam menjadi tingkatan yang lebih tinggi dari jujur 

tingkat ketiga saat melafalkan azam. Karena ada orang bisa saja 

tidak melaksanakan azamnya dan menjadi tidak jujur."  
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e) Jujur Tingkat Kelima  

Jujur tingkat kelima adalah jujur dalam beripuat atau 

amal. Jujur dalam perbuatan nampak dari kesungguhan seseorang 

saat melakukan sesuatu. Kesungguhan dalam melakukan sesuatu 

tersebut adalah cerminan dari keadaan hatinya. Sehingga hati orang 

tersebut selalu mendorong raganya untuk berbuat dengan penuh 

kesungguhan.  

f) Jujur Tingkat Keenam  

Jujur tingkat paling tinggi adalah kejujuran yang berkaitan dengan 

menegakkan agama Islam. seperti rasa takut bila berbuat dosa, 

bersungguh-sungguh dalam ketaqwaan, teguh dalam ketaatan dan lain 

sebagainya. Ini menjadi tingkatan jujur paling tinggi karena 

perkaranya tidak mudah. Bila seseorang dapat selalu menjaga 

agamanya tanpa tergoda maka ia termasuk golongan orang yang 

memiliki kejujuran paling tinggi." Tingkat kejujuran paling tinggi ini harus 

diiringi dengan komitmen yang tinggi terhadap agama Islam, iman yang 

kuat, juga tidak ragu untuk jihad dengan harta dan nyawanya.  

c. Upaya Membentuk Karakter Jujur pada Siswa  

Agus Zaenal Fitri (45) mengemukakan karakter jujur dapat 

diimplementasikan sebagaimana nilai karakter yang lainnya. Yaitu melalui 

berbagai metode, strategi dan pendekatan. Diantaranya adalah: 

a. Mengintegrasikan nilai kejujuran pada setiap mata pelajaran  
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b. Internalisasi nilai kejujuran oleh seluruh warga sekolah  

c. Pembiasaan dan latihan  

d. Contoh atau teladan  

e. Menciptakan suasana berkarakter di lingkungan sekolah  

f. Dan membudayakan nilai jujur  

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menanamkan nilai 

karakter kejujuran adalah sebagai berikut: adanya upaya memahamkan 

nilai kejujuran tersebut ada siswa, menyediakan sarana untuk tumbuhnya 

nilai kejujuran, wujud yang dijadikan keteladanan, keterbukaan 

antara guru dan murid, tidak menunjukkan reaksi berlebih terhadap 

sesuatu, dan keterlibatan antara kepala sekolah, guru, dan seluruh pihak 

sekolah dalam menerapkan nilai karakter kejujuran pada peserta didik 

yang bisa menjadi program utama disekolah.   

Keterlibatan   seluruh   tenaga   pendidik   dan   tenaga 

kependidikan tidak   hanya memudahkan  implementasi  dari  program 

yang  direncanakan,  tetapi  juga  terbangunnya kesepahaman bersama 

tentang program yang akan direncanakan. Tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan  dalam  hal  ini  memiliki  fungsi  dan  peran  yang  sangat 

strategis, yang  lebih banyak  bersentuhan dengan  peserta  didik  dan 

lebih  memahami  kebutuhan  peserta  didik. Rusli Malli (2021:7)  

Nurla Isna Aunilah (2011:49) jugamenambahkan beberapa upaya  

yang dilakukan dalam membangun karakter siswa, diantaranya: 
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a. Proses pemahaman terhadap kejujuran  

b. Menyediakan sarana yang dapat merangsang tumbuhnya karakter 

jujur  

c. Keteladanan dari guru yang menunjukkan sikap jujur  

d. Terbuka terhadap kesalahan yang dilakukan siswa  

e. Tidak bereaksi berlebih saat siswa berbohong  

Rusli Malli (2021:7) pembiasaan yang baik sangat penting 

ditanamkan  pada  peserta  didik, khususnya  di  sekolah  dasar  sebagai 

bagian  dari  upaya  pembentukan  karakter.  Selain itu, secara tertulis 

dibutuhkan  keteladanan  dari  seluruh elemen  yang  terlibat  sebagai 

pendidik di sekolah,  khususnya guru  dituntut  untuk  memberikan 

keteladanan  kepada  peserta  didik,  dan tidak  terlepas  dari  kebijakan- 

kebijakan  kepala  sekolah  sebagai  penanggungjawab  penuh terhadap 

seluruh rangkaian proses yang terjadi di sekolah.   

 hendaklah kejujuran menjadi pembiasaan baik di sekolah, keluarga, 

maupun dilingkungan masyarakat agar tidak terjadi perselisihan atau 

penyimpangan sebagaimana firman Allah swt : 

ْنَساِن  َطاَن َكاَن لِْْلِ ٌْ َنُهْم إِنَّ الشَّ ٌْ ْنَزُغ َب ٌَ َطاَن  ٌْ ًَ أَْحَسُن إِنَّ الشَّ قُولُوا الَِّتً ِه ٌَ َوقُْل لِِعَباِدي 

ا ُمِبًٌنا  َعُدّوً

Terjemahnya : 

Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, “Hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya setan 

itu (selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya 

setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. (Q.S Al-Isra: 53). 
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Hendaklah kalian menghiasi diri dengan kejujuran, karena kejujuran 

itu membimbing orang pada kebaikan, dan kebaikan itu mengawal orang 

ke surga, dan selama orang itu senantiasa bersikap jujur, sehingga Allah 

menetapkannya sebagai orang yang shiddiqan (jujur). Dan 

hendaklah kalian menjauhkan diri dari 

kebohongan, karena kebohongan itu menggiring orang pada 

kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu menjerumuskan orang 

pada api neraka. Dan orang-orang yang selalu berbohong, Allah 

menetapkannya sebagai kadzdzaban (pembohong)” (HR.Bukhari 5/2261 

h.n 5743 dan Muslim 4/2012 h.n 2607). 

Irwan Prayitno, 2003:101 Salah satu perbuatan tidak jujur yang 

sudah biasa dilakukan oleh siswa di sekolah yaitu 

menyontek. Menyontek adalah perbuatan tidak jujur, yaitu seseorang 

yang mencuri informasi dengan cara tidak terpuji. Menyontek sama 

halnya dengan menipu, menggelapkan, mencurangi dan melanggar 

aturan. Itu semua merupakan atribut-atribut penjahat.  

Anak mungkin berbuat curang dalam permainan atau pada 

tes yang diikutinya. Hal ini sering dilakukan, karena mereka belum 

belajar dengan sungguh-sungguh. Di samping itu pula 

kecurangan yang dilakukan oleh anak di sekolah, karena ia ingin 

mendapatkan nilai A. Selain itu, kemungkinan anak berbuat curang 

karena akan memaksakan dirinya untuk menjadi yang terbaik di dalam 

kelasnya.  
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Ahmad Zayadi (2005: 164) menjelaskan jika hal ini terjadi, guru 

harus cepat mengambil tindakan. Di antara cara mengatasinya yaitu guru 

bertindak berlebihan, khususnya jika anak mengaku berbuat curang 

karena kemauannya sendir dan tanyakan, kenapa anak 

menyontek. Jawabannya akan memberitahukan apa yang harus anda 

lakukan.  

Abdurrahman Saleh Abdullah (2005:135) berpendapat bahwa 

proses pendidikan itu tidak berakhir atas pendidikan itu sendiri melainkan 

proses pendidikan itulah yang merupakan tujuan akhirnya dan proses 

pendidikan yang dimaksud itu adalah reconstructing dan transferming 

yang terus mnenerus tidak kenal usia. 

3. Budaya Korupsi 

a. Definisi dan Bentuk-bentuk Korupsi  

Makna sebuah penyimpangan mengambil yang bukan haknya 

dikemukakan dalam sebuah tulisan Sukron Kamil (2002:28)  Secara 

bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio. Kata ini 

mempunyai kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, 

menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Dari arti kata Latin yang 

sama ini, sebagai perbandingan, korupsi dalam bahasa Arab disebut al- 

fasad, yang berarti kerusakan. Dari makna rusak inilah pengertian korupsi 

dikembangkan secara terminologi dan ini menunjukkan betapa korupsi 

merupakan sebuah perbuatan yang merusak diri sendiri, keluarga, 
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kelembagaan, dan negara serta bangsa.   

 

Menurut Tamrin Amal Tomagola, berdasarkan hasil perasannya 

dari Buku yang berjudul Korupsi karya S.H. Alatas saat berdiskusi di 

Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), Universitas Islam 

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, sekitar Februari 2006, korupsi 

bisa didefinisikan secara terminologi dalam tiga tingkatan.  

Pertama, korupsi dalam pengertian terendah, yaitu 

tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan (betrayal of trust). Dari 

definisi ini, Todung Mulya Lubis menyebutnya sebagai korupsi moral. 

Kedua, korupsi dalam pengertian tingkat menengah, yaitu semua 

tindakan penyalahgunaan kekuasan (abuse of power), 

walaupun pelakunya tidak mendapatkan keuntungan material sekalipun.  

Ketiga, korupsi yang paling akut, yang telah melewati 

korupsi tingkat pertama dan kedua, yaitu tindakan 

penyalahgunaan kekuasan untuk mendapatkan keuntungan material 

yang bukan haknya (material benefit), baik untuk kepentingan diri 

sendiri, keluarga, atau kelompok (Alatas, 1987: 167-168).  

Ikhsan, 2002: 3-4 Ketiga definisi ini adalah definisi yang paling 

umum dipahami publik di Indonesia, bahkan definisi itulah yang dipakai 

oleh Bank Dunia dan Transparency International. Menurut Bank 

Dunia, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk 
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kepentingan sendiri atau orang lain, yang tidak saja berlaku dalam 

penyalahgunaan kekuasan di lembaga- lembaga negara, tetapi juga 

swasta.  

Sementara Transparency International mendefinisikan korupsi 

sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang 

secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya 

mereka yang dekat dengannya, dengan cara menyalahgunakan 

kekuasaan publik yang dipercakan kepadanya.  

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memahami 

korupsi dalam definisi kedua dan ketiga, yaitu tindakan salah (melawan 

hukum) yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara dan 

membuat orang lain sengsara dalam beberapa wujud tindakan, yang akan 

dijelaskan di bawah (KPK, tth: 4, 7).  

 Meski dalam formulasi definisi berbeda, korupsi 

terwujud dalam berbagai bentuk/jenis,  yaitu suap; penggelapan/ 

pemalsuan/ penggelembungan; pemerasan; hadiah (gratifikasi); dan 

nepotisme. Suap adalah sebuah perbuatan menyerahkan sejumlah 

pemberian kepada seseorang, dengan tujuan agar penerima 

pemberian dapat mengubah perilakunya yang 

bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat 

publik (negara), baik di kelembagaan eksekutif, legislatif, maupun 

yudikatif, yang menguntungkan pihak pemberi.  
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Suap sifatnya transaktif, di mana pemberi dan penerima 

suap sepakat melakukan tindakan penyuapan demi keuntungan kedua 

belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh 

kedua belah pihak. Suap juga berlangsung secara rahasia. 

Penyuap dan penerima suap berjanji bertemu di suatu tempat secara 

rahasia. Terakhir, tindakan penyuapan yang dilakukan biasanya tanpa 

adanya bukti tanda terima sehingga sulit dibuktikan.  

Bahkan, belakangan ini suap diberikan melalui pembayaran 

langsung kepada pejabat publik yang dituju atau perantara, tidak 

melalui transaksi bank, karena mudah diendus oleh pihak- pihak yang 

terkait dengan badan hukum, sebagaimana yang biasa terjadi dalam 

berbagai kasus yang menimpa banyak pejabat tinggi Indonesia lewat 

operasi tangkap tangan. Penggelapan/pemalsuan/penggelembungan 

adalah tindakan yang dana untuk pos tertentu yang 

dalam kenyataannya tidak ada; dan wujudnya adalah: membuat 

laporan fiktif mengenai pengeluaran menaikkan jumlah penerima dana 

bantuan berkali lipat dari jumlah aslinya.  

Jumlah korban Lapindo yang diputuskan menerima bantuan 

pemerintah misalnya, digelembungkan dari 500 menjadi 2.000 kepala 

keluarga. Uang hanya diberikan kepada 500 kepala keluarga, 

sedangkan dalam penggelembungan data tersebut. Sifat korupsi jenis 

ini adalah sisanya 1.500 korban fiktif dibagi kepada pihak-pihak yang 

bersekongkol otogenik (mengacu kepada tindakan korupsi yang dilakukan 
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sendiri (sepihak) tanpa melibatkan orang (pihak lain).  

Pemerasan (extortion) adalah suatu bentuk korupsi yang 

menggunakan ancaman kekerasan atau membujuk seseorang agar mau 

bekerjasama melakukan korupsi. Misalnya, pemerasan oleh polisi/ 

aparat/angota DPR terhadap pengusaha/rakyat. Jika dalam suap yang 

aktif, pihak eksternal di luar pejabat atau pegawai kelembagaan publik 

yang punya kepentingan, namun dalam pemerasan yang aktif adalah 

pihak pejabat atau pegawai kelembagaan publik itu sendiri. 

Mereka, terutama staf pegawai kelembagaan publik, 

menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta sejumlah uang 

secara paksa kepada masyarakat yang membutuhkan layanan publik. 

Misalnya, pengurusan sertifikasi tanah. Jika tidak, maka layanan yang 

dikehendaki tidak didapat. Biasanya bentuk korupsi seperti ini 

dilaksanakan secara ber- "jemaah" dengan sesama temannya dan 

juga pejabat di atasnya. Nanti, hasilnya biasanya dibagi di antara 

mereka. Umumnya, mereka menganggap hal ini sebagai kewajaran, 

sebagai rezeki tambahan yang jika menolaknya sebagai suatu 

tindakan menolak rezeki, padahal itu bukanlah rezeki. Yang menarik 

bahkan, uang tambahan rezeki hasil pemerasan ini dan juga suap 

dalam sebulan lebih besar ketimbang gaji sah yang mereka dapatkan. 

Bahayanya, bahkan mereka hidup dari gaji hasil korupsi dalam 

tindakan pemerasan dan penyuapan, dan jika ada pihak yang 

mempertanyakan atau meluruskan mereka, maka ia akan 
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menjadi musuh bersama mereka.  

Pemerasan juga biasanya dilakukan oleh pejabat menengah atau 

tinggi yang mempunyai wewenang dalam meng-goal-kan suatu proyek. 

mengerjakan adalah vendor yang sudah ditentukan sebelumnya, meski 

Misalnya, proyek pembangunan suatu gedung baru. Vendor yang ada 

tender (dalam hal ini biasanya tender hanya bersifat formalitas), karena 

yang dimenangkan adalah vendor yang sudah menyatakan siap memberi 

sejumlah uang tertentu kepada pejabat berwenang. Seperti mengikuti 

tender hanya menjadi perusahaan dampingan, agar terkesan contoh, 

15% dari nilai proyek yang akan digarap. Perusahaan yang ada 

tender, yang sesungguhnya tidak ada sama sekali.  

Tender yang dilakukan hanya tender sandiwara untuk mengelabui 

publik. Jenis pemerasan seperti ini bahkan sudah dimulai dari sejak akan 

diketok palu (diputuskan oleh DPR/DPRD(Dewan Perwakilan Rakyat/  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Pemerintah, Pusat atau Daerah, dari 

sejak mengajukan anggaran sudah berhubungan dengan perusahaan 

tertentu agar bisa menyerahkan sebuah uang untuk fee pembayaran 

awal kepada orang-orang yang menentukan dalam penetapan 

rencana anggaran (DPR/DPRD). Konon, nilai imbalan dari nilai proyek 

sebagai ingin lembaganya memperoleh persetujuan anggota Dewan 

mencapai 8 persen (Majalah Tempo, 16-05- 2011). Perusahaan 

kemudian juga diperas untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu 

kepada oknum pejabat pemerintah. Yang rusak dari praktik ini adalah 
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kualitas proyeknya dan yang rugi tentu saja rakyat umum pengguna 

proyek dan juga negara.  

Untuk bentuk/jenis korupsi dalam bentuk hadiah, tidak semuanya 

disebut korupsi dalam literatur korupsi. Ia bukan dianggap korupsi atau 

suap, manakala hadiah itu dilakukan secara terbuka; bukan rahasia; tidak 

menyebabkan pelanggaran tugas dan hak publik maupun pemerintah; dan 

tidak merupakan penggelapan dana pemerintah atau pemerasan publik. 

Hadiah dinyatakan sebagai sebuah bagian korupsi apabila 

disalahgunakan dan menjadi  lahan subur “pemerasan" oknum; 

berpengaruh pada perubahan kebijakan/keputusan atau tanggung jawab 

penerima; dan pemberi hadiah memiliki self interest untuk mengeruk 

keuntungan jangka panjang,  

Agaknya, karena sifatnya yang ambigu itu, UU No. 21 tahun 2001 

mengharuskan penerima hadiah melaporkan kepada KPK selambat- 

lambatnya 30 hari setelah menerima hadiah tersebut. Jika tidak, maka 

hadiah dianggap sebagai bagian dari korupsi (KPK, tth: 62). Dalam rangka 

menghindarkan pejabat dari penyalahgunaan hadiah yang diberikan 

pengusaha, KPK juga melarang pejabat menerima hadiah parcel saat 

hari-hari besar keagamaan. 

Helmanita & Kamil, (2006: 1-88). Sedangkan yang dimaksud 

dengan nepotisme sebagai bentuk korupsi yang terakhir adalah 

melakukan rekrutmen pegawai misalnya, lebih didasarkan pada 

hubungan kekeluargaan, kekerabatan, perkoncoan, kesukuan atau daerah 
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asal. Termasuk ke dalam jenis nepotisme, tindakan seorang manajer 

mempekerjakan atau mempromosikan seorang kerabatnya atau 

orang dari latar belakang organisasi/daerah yang sama denganya, 

karena semata-mata ia kerabatnya atau semata-semata dari latar 

belakang organisasi/daerah yang sama, meski ada orang lain yang 

lebih mampu.  

Ini bukan berarti anak seorang pejabat negara tidak boleh masuk 

menjadi pegawai di kelembagaan yang dipimpin oleh ayahnya atau di luar 

kelembagaan negara yang tidak dipimpin oleh ayahnya. Mereka 

dimungkinkan untuk bisa masuk sebagai calon pegawai selama masuknya 

dengan mekanisme dan memenuhi syarat yang sama dengan orang lain 

dengan berdasarkan ukuran-ukuran publik. Dengan cara itu, maka negara 

tidak dirugikan dengan kehilangan pegawai yang potensial/berkualitas.  

Selain itu, dalam buku terbitan KPK disebutkan, termasuk tindakan 

korupsi juga perbuatan seorang pegawai negeri yang turut serta dalam 

pengadaan barang, pemborongan, atau persewaan yang mestinya dia 

urus, yaitu tindakan conflict of interest. Misalnya dalam suatu 

tender, karena pegawai itu masuk tim penyeleksi, ia menunjuk 

perusahaan yang sesungguhnya miliknya. Tindakan ini dimasukkan 

ke dalam sebuah tindakan korupsi, karena hilangnya unsur keadilan 

dan tidak menjamin proses seleksi yang jujur dan bersih, sehingga 

pertimbangan yang dipakai dalam penunjukan bukan pada kualitas 

perusahaan dan harga yang kompetitif yang ditawarkan (KPK, tth: 
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58). Potensi kerugian negara dengan meloloskan perusahaan yang 

seolah milik orang lain, tetapi sesungguhnya miliknya ini menjadi 

tampak, karena kebijakan publik terlihat tidak objektif dengan 

menjadikan kepentingan negara sebagai fokus.  

b. Faktor Pendorong Korupsi dan Prinsip-prinsip Korupsi  
Faktor-faktor  ini terdiri persepsi terhadap korupsi. Dalam 

masyarakat, di mana korupsi diartikan dari dua: internal dan eksternal 

pelakunya. Faktor internal adalah berbeda-beda oleh setiap orang, belum 

terpetakan definisinya, dan terjadi ambiguitas, maka sikap masyarakat 

terutama aparatnya akan permisif terhadap korupsi. Moralitas dan 

integritas individu atau fakto kebudayaan (olah pikir dan olah rasa) juga 

termasuk ke dalam faktor internal, yang akan dijelaskan di bab 

selanjutnya.  

Sementara faktor eksternal korupsi adalah: pertama, sistem hukum. 

Dalam konteks Indonesia misalnya, di antara penyebab korupsi adalah 

karena sistem hukum/law enforcement (menurut hasil penelitian PERC) 

sangat buruk. Skornya 8-9, 83, padahal skor tersebut terbaik dalam riset 

itu. Sistem hukumnya juga amburadul, di mana para penegak hukum  

(polisi, pengacara, jaksa, hakim) banyak yang menjadi mafia hukum 

Hukum juga tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. 

Aparat pun mudah disogok, sehingga pelanggaran sangat mudah 

dilakukan Kedua, sistem politik. Dalam konteks Indonesia, sistem politik 

yang menyuburkan korupsi adalah sistem politik balas budi (reciprocity); 

terjadi monopoli kekuasaan dengan wewenang pejabat yang absolut 
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tanpa adanya mekanisme pertanggung  jawaban, seperti pada 

periode Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Sistem politik yang 

menyuburkan korupsi dalam pengalaman Indonesia juga adalah 

sistem politik patron client, di mana hubungan personal antara 

pemimpin dan bawahan tidak berdasarkan asas persamaan. Sistem 

patron client ini berdampak pada terciptanya pemimpin yang otokritik, 

sehingga bawahan tidak berani melakukan kritik dan pengangkatan 

atau promosi karyawan tidak atas dasar merit system.  

Ketiga, budaya lembaga. Korupsi akan subur dalam organisasi/ 

lembaga, di mana sistem dan manajemen lembaga lemah/tidak berjalan; 

tidak profesional; tidak transparan dan akuntabel; dan tidak ada sistem 

kontrol yang baik. Ringkasnya, corporate culture akan gagal jika nilai-nilai 

integritas tidak menjadi pola pikir dan pola rasa yang mendarah daging di 

pelaku lembaga.  

Keempat, struktur dan sistem sosial. Korupsi akan subur 

dalam tidak kritis pada penyimpangan oknum koruptor; korupsi 

bagian yaitu masyarakat/staf yang sungkan bersikap kritis terhadap 

pejabatnya: budaya pejabat lokal; dan tumbuhnya budaya 

materialisme, di mana materi menjadi simbol prestise masyarakat; 

dan tradisi memberi disalahgunakan pejabat yang berwenang.  

Kelima, sistem pendidikan. Korupsi akan subur dalam negara 

masyarakat yang di dalamnya sistem pendidikannya bersifat menara 

gading; mempraktikkan sistem gaya bank (satu arah yaitu murid hanya 
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menerima informasi), di mana pembodohan terhadap anak didik pun 

terjadi; kurikulumnya tidak kontekstual; dan gaji serta 

apresiasi terhadap pelaku pendidikan rendah (Helmanita dan Kamil, 2006: 

120-176).  

Agar tidak terjadi korupsi seperti yang dijelaskan di atas, dalam 

literatur korupsi dikenal prinsip-prinsip antikorupsi. Prinsip-prinsip ini 

merupakan kebalikan korupsi dan bisa dijadikan alat ukur sebuah 

lembaga bersih dari korupsi atau tidak.  

Prinsip-prinsip tersebut adalah: pertama, akuntabilitas, di mana 

semua lembaga mempertanggung-jawabkan kinerjanya sesuai aturan 

main, baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), 

baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada 

level lembaga. Akuntabilitas diukur dengan mekanisme pelaporan 

dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan dan evaluasi 

atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak serta manfaat 

yang diperoleh masyarakat, baik secara langsung maupun manfaat 

jangka panjang dari sebuah kegiatan. Kedua, transparansi, yaitu prinsip 

yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka 

dari proses awal hingga akhir, sehingga segala bentuk penyimpangan 

dapat diketahui oleh publik.  

Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh 

proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling 

sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran 
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untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust). Untuk itu, 

diperlukan keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi, yaitu 

dalam:  

(a) proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari 

perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban 

dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran;  

(b) Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal ini terkait 

pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber 

pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran anggaran 

belanja);  

(c) Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang 

berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, 

mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, 

pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara  

teknis;  

(d) Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek 

pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih 

khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri; 

(e) Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang 

dilakukan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara 

administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja 

pembangunan.  

Ketiga, prinsip fairness (keadilan) yang ditujukan untuk mencegah 
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terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam 

bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Untuk 

menegakkan prinsip fairness diperlukan lima langkah: (a) 

komprehensif dan disiplin dengan mempertimbangkan keseluruhan 

aspek, berkesinambungan, taat asas, dan tidak melampaui batas (off 

budget); (b) Fleksibilitas, yaitu adanya kebijakan tertentu untuk 

kepentingan efisiensi dan efektifitas; (c) Terprediksi, yaitu ketetapan 

dalam perencanaan atas dasar asas value for money dan menghindari 

defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi 

merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness dalam proses 

perencanaan pembangunan; (d) Kejujuran, yaitu adanya bias 

perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal 

dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian 

pokok dari prinsip fairness. 

c. Upaya Pemberantasan Korupsi  

Upaya yang harus terus menerus oleh seorang guru atau muballigh 

dikemukakan dalam tulisan Fakhruddin HS (2000: 136) Dalam hal 

agama, usaha mengimbau orang banyak kepada yang 

baik, menyuruhnya berbuat baik dan mencegahnya memperbuat yang 

salah, hendaklah berpokok kepada iman, mempercayai Allah dan 

ajaranNya yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. 

Kebenaran yang sejati hanyalah yang datang dari Tuhan berupa agama 

yang disampaikan kepada umat manusia, dengan perantara Rasul-rasul 
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sepanjang zaman.   

Kalau seandainya menentukan mana yang ma‟ruf dan mana yang 

munkar, mana yang benar dan mana yang salah, apabila diserahkan 

kepada pendapat manusia semata-mata, niscaya keadaan akan menjadi 

kabur, mungkin yang benar dikatakan salah dan yang salah dianggap 

benar. Maklumlah pendapat manusia itu mudah dipengaruhi 

oleh kepentingan diri dan golongan, keinginan nafsu dan 

syahwat atau pendapat umum yang berkembang di zamannya.  

Dalam hal pendidikan, upaya seorang guru dalam mengajarkan 

mana yang benar dan salah kepada murid bisa dilakukan 

dengan cara memberikan motivasi dan contoh teladan yang baik 

dari para pedidik dilingkungan sekolah.  

memotivasi peserta didik harus merupakan tugas bagi seorang 

guru hal ini di kemukakan dalam tulisan Rahman Getteng (2018:422) 

Aspek  motivasi  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam 

keseluruhan proses belajar  mengajar sebab  hal  tersebut  dapat 

mendorong  peserta  didik  untuk melakukan  berbagai  aktivitas-aktivitas 

tertentu yang berpengaruh dalam proses pengembangan 

kepribadiannya  guna  mencapai  prestasi  belajarnya.  Tanpa  adanya 

motivasi  seorang  peserta  didik  tentu  tidak  akan  berminat  dalam 

belajar  apalagi mencapai  prestasi  dalam  belajar.  Jadi  jelas  bahwa 

sebuah  motivasi  sangatlah diperlukan  dalam  proses  pembelajaran 
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yang   menjadi  motor  penggerak bagi peserta didik 

dalam melakukan aktivitas belajarnya.   

Maka dengan hal ini penulis berpendapat bahwa, Pendidikan bukan 

hanya di lakukan di lingkungan sekolah semua elemen masyarakat baik 

keluarga, pemerintah, sekolah dalam hal ini Pendidikan harus bersatu 

dalam rangka mewujudkan generasi-generasi robbani yang jauh dari 

penyimpangan, membentuk kejujuran setiap generasi memahamkan 

aqidah yang benar, memahamkan agama yang benar sehingga mereka 

merasa diawasi oleh Allah swt yang maha melihat. Menanamkan 

kejujuran berarti menyelematkan negara ini untuk jauh dari korupsi atau 

mencuri, karena perlakuan ini juga akan masuk kedalam dosa besar. Allah 

swt berfirman :  

ُ  َعِزٌزٌ  َحِكٌمٌ  ُهَما َجَزاءً  بَِما َكَسَبا َنَكاًْل  ِمنَ  ّللاَِّ  َوّللاَّ ٌَ ِد ٌْ اِرَقةُ  َفاْقَطُعوا أَ اِرقُ  َوالسَّ  َوالسَّ

 
Terjemahnya : 

 

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya   (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana” (QS. Al Maidah: 38). 
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C. Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif yang menjadi panduan bagi penulis dijelaskan 

dalam sebuah tulisan Punaji Setyosari (2010:34), Penelitian kualitatif 

adalah penelitian dimana peneliti dalam melakukan 

penelitiannya menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara atau 

interview, analisis isi, dan metode pengumpul data lainnya 

untuk menyajikan respons- respons dan perilaku subjek.  

Dalam penelitian ini, peneliti tidak cukup hanya mendeskripsikan 

data tetapi peneliti juga harus memberikan penafsiran atau intrevensi dan 

pengkajian secara mendalam setiap kasus dan mengikuti perkembangan 

kasus tersebut.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMA Islam Terpadu AlBiruni 

Mandiri Makassar yang beralamat di Jl. Jipang Raya No.26 Makassar. 

Alasan peneliti untuk melakukan penelitian dilokasi ini karena peneliti 

sudah mengetahui beberapa permasalahan di lingkungan Sekolah 

sehingga peneliti memiliki niat untuk meneiti lebih lanjut masalah ini yang 

berkaitan judul penelitian dari tesis ini.  

Dengan mengambil lokasi ini, peneliti berharap akan tercipta 

suasana ilmiah, melalui hasil kontribusi peneliti kepada 
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pihak sekolah terkhusus kepala sekolahnya dalam mengelola 

manajemen pembelajaran di Sekolah Islam Terpadu yang lebih baik untuk 

kedepannya. Adapun waktu penelitian ini akan dilakukan selama 

3 bulan yaitu bulan  Juni-Agustus 2022. 

C. Unit Analisis Dan Penentuan Informan  

Unit analisis merupakan salah satu penentu keberhasilan 

penelitian. Unit analisis berfungsi sebagai alat bantu dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk penentuan informan 

berkaitan dengan metode pengumpulan data, misal metode 

wawancara yang instrumennya pedoman wawancara. Metode 

angket atau kuesioner, instrumennya berupa angket atau kuosioner. 

Metode tes, instrumennya berupa soal tes, tetapi metode observasi, unit 

analisisnya bernama check- list. Adapun instrument yang peneliti 

gunakan dalam penelitian tesis ini berupa :  

1. Observasi  

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indra untuk 

mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung 

dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, 

perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. Instrument yang 

digunakan dalam observasi dapat berupa pengamatan, tes, kuosioner, 

rekaman, gambar dan rekaman suara. 
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Peneliti menggunakan instrumen check-list untuk data observasi 

penelitian. Check-list yaitu daftar isian yang bersifat tertutup, responden 

tinggal membubuhkan tanda check pada kolom jawaban yang tersedia.  

2. Angket atau Kuosioner  

Angket atau kuosioner adalah metode pengumpulan data, 

instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Bentuk lembaran 

angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis, tujuannya untuk 

memperoleh informasi dari respondem tentang apa yang ia alami dan 

ketahuinya.  

Angket atau kuosioner dalam penelitian ini dilakukan 

dengan kuosioner terbuka yaitu responden bebas menjawab dengan 

kalimatnya sendiri, bentuknya sama dengan kuosioner isian. Tujuannya 

agar peneliti dapat mengamati langsung kegiatan yang dilakukan oleh 

pegawai dan peserta didik selama berada di SMAIT Al-Biruni Mandiri 

Makassar.  

3. Pedoman Wawancara  

Penggunaan menggunakan metode interviu memerlukan waktu 

yang cukup lama untuk mengumpulkan data. Dalam meakukan interviu, 

peneliti harus memperhatikan sikap pada waktu datang, sikap duduk, 

kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran serta 

keseluruhan penampilan akan sangat berpengaruh terhadap isi 

jawaban responden yang diterima oleh peneliti.  
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Secara garis besar, ada dua jenis pedoman wawancara, yaitu 

pedoman wawancara tidak terstruktur dan pedoman wawancara 

terstruktur. Pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman 

wawancara yang hanya melihat garis besar yang akajn ditanyakan. Tentu 

saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan 

hasilwawancara dengan jenis pedoman ini lebh banyak tergantung dari 

pewawancara. Sedangkan pedoman wawancara terstruktur yaitu 

pedoman wawacara yang disusun secara terperinci sehingga 

menyerupai check-list. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda „v‟ 

(check) pada nomor yang sesuai.  

Adapun pedoman wawancara yang dilakukan kepada informan  

yang terkait dalam penelitian tesis ini untuk mengetahui perannya 

terhadap implementasi manajemen pembelajaran di SMA Islam 

Terpadu Al Biruni Mandiri Makassar dalam upaya meningkatkan sifat jujur 

dan budaya anti korupsi terhadap siswa.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengumpulan data 

adalah mencari informasi dari kepustakaan mengenai hal-hal yang ada 

relevansinya dengan judul tulisan informasi yang relevan diambil sarinya 

dan dicatat pada kartu informasi. Disamping pencarian informasi dan 

kepustakaan, penyusun juga dapat memulai terjun ke lapangan, akan 

tetapi sebelum terjun ke lapangan, penyusun meminta izin kepada 

pemerintah setempat atau kepada pimpinan perusahaan yang  
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perusahannya akan diteliti. Bambang Dwiloka (2005:23) 

Data dilapangan dapat dikumpulkan melalui 

observasi (pengamatan), wawancara (interviu), dan dokumentasi.  

1. Observasi  

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif 

adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan 

sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang 

kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.  

Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode 

observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam 

mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. 

Mengamati bukanlah pekerjaan yang mudah karena manusia banyak 

dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan-kecenderungan yang ada 

padanya. Padahal hasil pengamatan harus sama, walaupun 

dilakukan oleh beberapa orang. Dengan kata lain, pengamatan harus 

objektif.  

2. Wawancara (interviu)  

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara 

mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambal bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang 
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yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan 

sosial yang relatif lama. Hamid Darmadi (2014:291)  

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa tatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Metode 

dokumentasi ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliuran 

sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode 

dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tatapi benda mati. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama proses 

dan setelah proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik- 

teknik anaisis. Secara garis besar, teknik analisis data dalam penelitian ini 

melalui tiga tahap yaitu reduksi data , penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  

Ratih Riana (2005:82) Setelah data dirasakan cukup, selanjutnya 

data tersebut ditelaah dan diseleksi. Jika terdapat data yang tidak 

diperlukan , data tersebut direduksi. Setelah data baru hasil reduksi 

baik, selanjutnya ditarik suatu simpulan yang merupakan hasil akhir 

atau jawaban terhadap judul penelitian. Bambang Dwiloka dan  
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F. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Adapun pengecekan keabsahan data penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi. Agar data yang diperoleh mempunyai validitas, 

realibitas, dan objektivitas perlu dilakukan triangulasi data. Triangulasi 

dalam penelitian kualitatif diartikan sebgai pengujian keabsahan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan berbagai waktu. 

Oleh karenanya, terdapat teknik pengujian keabsahan data melalui 

triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.  

1. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang diperoleh kepada beberapa sumber. 

Sebagai contoh untuk menguji kredibiltas data tentang gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, maka pengujian data dapat dilakukan 

terhadap guru dan staf tata usaha sekolah. Data yang diperoleh 

dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, mana yang 

berbeda serta mana yang spesifik dari ketiga sumber tersebut. Data yang 

telah dianalisis sampai menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya 

dimintakan kesempatan pada tiga sumber tadi.  

2. Triangulasi Metode  

Triangulasi teknik untuk mengui kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik berbeda. 

Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dicek dengan  

data hasil observasi, atau hasil analisis dokumen. Bila menghasilkan data 
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berbeda, peneliti menggunakan diskusi lebih lanjut dengan sumber data 

yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang dianggap benar. Atau 

mungkin semuanya benar karena setiap sumber data memiliki sudut 

pandang yang berbeda.  

3. Triangulasi waktu  

Dalam beberapa hal, waktu pengambilan data seringkali 

mempengaruhi kredibilitas data. Misalnya, data yang diperoleh melalui 

wawancara pada pagi hari, berbeda dengan data yang diperoleh melalui 

wawancara pada siang hari atau sore hari. Untuk itu, diperlukan pengujian 

pada waktu dan situasi yang berbeda. Bila menghasilkan data berbeda 

pengambilan data perlu dilakukan berulang-ulang sampai mendapatkan  

kepastian data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, hal yang sangat penting untuk 

diketahui oleh peneliti terlebih dahulu yaitu mengetahui kondisi lokasi yang 

akan diteliti. Adapun lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah SMA 

Islam Terpadu Al Biruni Mandiri Makassar. 

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah salah satu Sekolah 

Islam Terpadu yang berada di Makassar yang bertempat di Jalan Jipang 

Raya No.11 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Makassar. 

1. Profil Sekolah 

Nama Sekolah   :  Sekolah Islam Terpadu Al Biruni Mandiri Makassar 

Tingkat      :  SMA (Sekolah Menengah Atas) 

Alamat      : Jl. Jipang Raya No. 11 Kelurahan Karunrung 

Kecamatan Rapocini Kota Makassar Sulawesi Selatan 90222 

Tahun Berdiri     : 2010 

Nama Yayasan  : Yayasan Al Biruni Mandiri Makassar 

2. Latar Belakang Sekolah 

Pendidikan yang menekankan pada penguatan Al Qur‟an semenjak 

dini. Namun, fenomena anak-anak yang telah lulus dari sekolah Islam 

atau tengah bersekolah di sekolah-sekolah Islam pembiasaan dalam 

menjaga syariat Islam seperti berhijab, berbuat kebaikan, berkata jujur, 
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sadar sholat dan membaca Al Qur‟an belum mengakar didalam setiap 

individu sehingga kurang memahami apalagi mengimplementasikan nilai-

nilai terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari di luar sekolah. 

Demikian juga dengan kadar aqidah dan ketaatan kepada Allah. 

Inilah yang mendasari Bapak Arafah Kube, ST dan Ibu Dr. Erna Tri 

Herdiani, M.Si memilih mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam terpadu 

dengan mengangkat motto ; sukses dunia akhirat. Dipilihlah nama seorang 

ilmuwan muslim Abu Rayhan al-Biruni (973-1048 M), elit ilmuwan terbesar 

sepanjang masa yang sejatinya polymath Persia Muslim. Al Biruni adalah 

ilmuwan ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, 

matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Kerja 

keras, sumbangsih, pemikiran ilmiah dan metodologi Islam dalam hampir 

berbagai bidang-bidang sains ini yang kemudian menginspirasi berdirinya 

Sekolah Islam Terpadu Al Biruni Mandiri. Dengan harapan bahwa sekolah 

nantinya akan menghasilkan pribadi-pribadi muslim berkarakter kuat dan mampu 

memberikan kontribusi bagi dunia. 

3. Sejarah Berdiri 

Cikal bakal Sekolah Islam Terpadu Al Biruni Mandiri berawal di 

tahun 2002 dari nama ALOHA, sebuah Taman Kanak-Kanak dan lembaga 

kursus mental Aritmatika yang bertempat di Perumahan Bumi Tamalanrea 

Permai (BTP) Makassar yang kemudian dilepas dan berganti nama 

menjadi TK Al Farabi. 

SDIT Al Biruni Mandiri sendiri mulai beroperasional pada bulan Juli 

2002 dengan menempati Hotel Maranu (kini Hotel Singgasana) yang 
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berlokasi di Jl. Sultan Hasanuddin, Makassar, kemudian beralih ke Jl. 

Masjid Raya dari Tahun Pelajaran 2003/2004 s/d Tahun Pelajaran 

2005/2006, dimana pada saat itu telah memiliki tiga kelas, yaitu kelas I, II, 

III dan sekaligus membuka unit sekolah SMPIT Al Biruni Mandiri sampai 

dengan tahun 2007. 

Keinginan mengembangkan sekolah serta meningkatnya 

kepercayaan orang tua mendorong Yayasan Al Biruni Mandiri melakukan 

pengembangan sekolah sehingga berkonsekuensi pada kebutuhan akan 

lokasi sekolah yang strategis di Kota Makassar agar mendukung 

kemudahan akses menuju sekolah. Oleh karena itu yayasan memilih 

memindahkan seluruh unit sekolah ke lokasi terbaru di Ruko Diamond No. 

12-14 Kompleks Ramayana, Jl. AP Pettarani. 

Taman Kanak-Kanak Terpadu (TKIT) Al Biruni Mandiri dan SMAIT 

Al Biruni Mandiri sebagai unit sekolah baru didirikan pada bulan Juli 2010 

sebagai komitmen pengembangan unit yang telah ada, yaitu SDIT dan 

SMPIT pada lokasi yang sama, yaitu di Jl. Pettarani menunggu 

penyelesaian renovasi gedung TK di Jalan Karantina No. 4. Sementara 

berproses, pada tahun 2012 TKIT Al Biruni pindah ke Jl. Adyaksa No. 2-3, 

Makassar. Selain TKIT Al Biruni Mandiri di Jl. Adyaksa No.2-3, Makassar, 

Yayasan Al Biruni Mandiri juga mengembangkan cabang di Jl. Jipang 

Raya pada Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Pada Tahun Pelajaran 2014/2015 semua unit sekolah yang ada di 

Ruko Diamond No. 12-14 Kompleks Ramayana, Jl. AP Pettarani 
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dipindahkan ke Jl. Jipang Raya yang telah dimiliki sendiri, dan dengan 

selesainya pembangunan gedung di Jalan Karantina No. 4, maka unit 

TKIT dan SDIT dibagi menjadi dua sehingga dengan demikian SIT Al 

Biruni Mandiri memiliki dua divisi sebagai realisasi rencana 

pengembangan sekolah. 

4. Visi dan Misi Sekolah 

Visi : Menjadi Pusat Pendidikan Menengah Atas yang Unggul 

dalam Mencetak Generasi Rabbani Melalui Pembentukan. 

Misi :  

a. Mengembangkan keterampilan. kepemimpinan efektif yang 

berdampak secara signifikan pada kehidupannya.  

b. Melaksanakan pendidikan akademik yang mendukung ketuntasan 

Belajar Kurikulum Nasional dipadukan dengan kekhasan Sekolah 

Islam Terpadu. 

c. Menyediakan lingkungan belajar yang mendukung pembentukan jiwa, 

pola pikir bertumbuh, dan keterampilan kewirausahaan pada siswa. 

d. Menerapkan proses pembelajaran Al Qur'an dengan mengedepankan 

sistem berbasis mutu guna mendukung terbentuknya siswa yang 

berkarakter hafidz Al Quran. 

5. Tujuan dan Motto Sekolah 

Tujuan Sekolah Islam Terpadu Al Biruni Mandiri adalah sebagai 

berikut:  
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a. Meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, 

supervisi, dan sosial kepala sekolah melalui program pengembangan 

diri berkelanjutan.  

b. Meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, social, dan 

profesional tenaga pendidik melalui program pengembangan diri 

berkelanjutan. 

c. Meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan sekolah 

terhadap penerapan nilai-nilai kepemimpinan yang islam 

Motto : 

"Al Biruni Mandiri -Truly Education - Entrepreneuship - Qur'ani" 

6. Struktur Organisasi 

Ketua Yayasan : Dr. Erna Tri Herdiani, M.Si. 

Direktur Pendidikan : Muhammad Arafah Kube, ST. 

Human Resource Development (HRD) : Aminah Amin, S.Si 

Manager Pendidikan  : Ellniza, S.Pd 

Administrasi     : Fadliah, S.Km. 
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7. Tenaga Pendidik 

Tabel 1.1. Tenaga Pendidik 

 
No Nama  JK Amanah 

1 Fatmawati Z, S.Pd. P Kepala SMP/Kurikulum 

2 Muh. Irham Ahmad, S.Pd.I L Kepala SMA&Kesiswaan 

3 Ishak, S.Pd. L Wakasek Sarpras & 
Parrtn.Walas X 

4 Ikramullah, S.Pd. L Koord. Alqur‟an & Patn. 
Walas XI 

5 Nurhawa, S.Kom. P Bendahara 

6 Hasrima, S.Kom. P Adiministrasi 

7 Triana Muna Toyo, S.Pd. P Pembina Boarding Akhwat & 
Partn. Walas XII 

8 Miftah Farid, MA. L Pembina Boarding Ikhwan 

9 Erni Jayanti Ruslan, S.Pd., M.Pd. P Walas VII ICP 

10 Alvie Ainul Khusna, B.A. P Partner Walas VII ICP 

11 Maratus Sholihah, S.ST. P Walas VIII Reg 

12 Ainun JAriyah, S.Pd. P Walas VIII ICP 

14 Sri Hariyati, S.Km. P Koord. ICP / Partn. Walas 
VIII ICP 

13 Haslinda, S.Pd. P Walas IX Reg 

14 Fauzi, M.Pd. L Partner Walas IX Reg 

15 Ahmad Ali Syahbana, M.Pd. L Walas IX ICP 

16 Syaban Shadikillah, S.Si. L Partner Walas IX ICP 

17 Herma Haidi, S.Sos. L Walas X 

18 Isom S.Pd.i, M.Pd. L Walas XI 

19 Taufiq Hidayah, S.E. L Walas XII 

20 Zul Al Qadri, M.Pd. L GMP Kimia 
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8. Sarana dan Prasarana 

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana 

No. Jenis Jumlah Kondisi 

1 Ruang Kelas 8 Baik 

2 Ruang Kepala Madrasah 1 Baik 

3 Kantor Guru 1 Baik 

4 WC / Toilet 3 Baik 

5 Musollah 1 Baik 

6 Kantin 1 Baik 

7 Perpustakaan 1 Baik 

8 Papan tulis 3 Baik 

9 Meja siswa 50 Baik 

10 Lemari 2 Baik 

11 Jam Dinding 5 Baik 

12 Papan Mading 2 Baik 

13 Tempat wudhu 3 Baik 

14 Rak sepatu 5 Baik 

15 Laptop 3 Baik 

16 Spidol 10 Baik 
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17 Penghapus papan 8 Baik 

18 Printer 2 Baik 

19 Meja kantor 3 Baik 

20 Kursi kantor 3 Baik 

 
 
 
B. Pembahasan 

1.   Implementasi Manajemen Pembelajaran di SMA Islam Terpadu    

Al Biruni Mandiri Makassar  

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi lapangan dan 

wawancara terencana untuk mendapatkan data penelitian yang 

dibutuhkan.  Observasi lapangan dilakukan langsung dilokasi penelitian 

yaitu SMA Islam Terpadu Al Biruni Mandiri Makassar dengan melihat 

keadaan sekolah, guru dan peserta didik serta mengambil data sekolah, 

profil sekolah, dan hal penting lainnya yang menunjang kebutuhan 

penelitian. Wawancara terencana dilakukan dengan semua sumber 

penelitian yaitu kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran dan 

beberapa siswa. Adapun tujuan melakukan wawancara untuk memahami 

bagaimana implementasi manajemen pembelajaran di SMA Islam 

Terpadu Al Biruni Mandiri Makassar. 

Manajemen pembelajaran di Sekolah ini meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Perencanaan 

pembelajaran disekolah ini memerlukan persiapan sebelum proses belajar 
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mengajar dilakukan yaitu menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang dibuat dengan menggunakan pendekatan kurikulum merdeka. 

Di Tahun Pelajaran 2022/2023 ini, Al-Biruni Mandiri menerapkan 

Kurikulum Merdeka, Kurikulum 2013 yang dipadukan dengan Kurikulum 

Mandiri dimana proses belajar mengajar akan dikaitkan dengan nilai-nilai 

keislaman, Al-Qur'an dan Hadist sehingga siswa memahami bahwa 

segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah sunnatullah, sehingga 

mengarahkan siswa pada pemikiran bahwa semua pelajaran yang akan 

diterimanya telah terdapat penjelasannya di dalam AlQuranul karim. 

Keberhasilan implementasi Kurikulum Mandiri dalam kegiatan 

pembelajaran di SMA Islam Terpadu Al Biruni membutuhkan dukungan 

dari semua pihak, termasuk orang tua. Pemahaman orang tua, kesabaran 

dan keuletan dalam mendampingi anak-anaknya belajar dengan cara 

tematik terpadu sangat diharapkan bersinergi dengan sekolah. 

Adapun pelaksanaan pembelajaran di SMA Islam Terpadu Al Biruni 

Mandiri Makassar dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu (1) tahap awal, (2) 

tahap inti, dan tahap akhir pembelajaran. Pada tahap awal pembelajaran 

guru mengulang kembali materi ajar yang telah lalu (apersepsi), 

sedangkan tahap inti guru melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang sudah disiapkan oleh masing-

masing guru mata pelajaran. Pada tahap akhir, guru mengajak siswa 

mengevaluasi kembali pelajaran yang sudah berlangsung dan membaca 

do‟a penutup secara bersama, serta guru juga mengingatkan ananda 
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untuk mengulang dirumah. 

Pelaksanaan pembelajaran disekolah SMA Islam Terpadu Albiruni 

mandiri dilaksanakan berlangsung dengan baik dan terpadu, hal ini 

disebabkan, didalam kurikulum yang ditetapkan yaitu kurikulum merdeka 

dan juga ciri khas dari kurikulum Albiruni itu sendiri, seperti adanya 

pembelajaran Qur‟an yang memakai metode UMMI, yang memiliki setiap 

jenjang pembelajaran Al-Qur‟an, mengenalkan makhorijul huruf,jilid 1-6, 

mengnalkan bacaan Tahsin dengan menerapkan waqof ibtida‟ kepada 

siswa, ilmu ghoribul Qur‟an, Ilmu Tajwid, dan juga Ilmu Turjumanul Qura‟n 

metode metode menerjemahkan Al-Qur‟an perkata dan kalimat, dan 

mengetahui asbabunnuzul dan kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an 

Jadwal pembelajaran yang diterapkan dari jam 07:00 sampai pada 

jam 16:00 Full Day, dengan jadwal pembalajaran yang padat dari hari 

senin sampai hari jum‟at, siswa dilakukan lingkungan Islami, sepert sholat 

duha, muroja‟ah, menghafal Al-Qur‟an, dan sholat dzuhur dan ashar 

berjamaah, untuk membangun kebiasaan atau Bi‟ah Islami, olehnya itu 

penulis tertarik untuk meneliti bagaimana menajemen pembelajaran yang 

diterapkan untuk meningkatkan sifat atau akhlaq islami terutama pada 

kejujuran sehingga generasi mampu menghindari sifat kecurangan, 

mudah berbohong, dan terbiasa dengan hal itu akhirnya mudah untuk 

mendzolimi dengan Tindakan korupsi mengambil hak-hak negara seperti 

ditahun 2022 ini banyak yang terjadi kasus tersebut, menurut peneliti, hal 

ini adalah hal yang harus diperhatikan didalam halam segala aspek 
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Pendidikan baik tingkatan Tk-perguruan tinggi karena betapa banyak anak 

bangsa saat ini bergelarkan profesor, bergelarkan Doktor melakukan 

tindakan-tindakan yang merugikan negara kita, berlatar belakang inilah 

penulis ingin meneliti sejauh apa penanaman nilai-nilai kejujuran di 

jenjang Pendidikan SMA yang terfokuskan di SMA Islam Terpadu Al-Biruni 

Mandiri. 

Menurut salah satu guru Pak Imam Mughni, S.Pd guru Sosiologi di 

SMA Islam Terpadu Al-Biruni, bahwa kurikulum atau proses pembelajaran 

dilakukan sangat baik karena dikombinasikan dengan mata pelajaran 

DIKNAS dan ke-khas-an SMA Islam Terpadu Al-Biruni, dengan didukung 

oleh budaya-budaya sekolah yang harus dibangun, seperti, berkata 

jorok/kotor akan diberikan konsekuensi logis, contohnya siswa akan di 

suruh untuk beristighfar sebanyak 100 kali, Ketika mengulanginya sampai 

dua kali maka maka akan di berikan surat perjanjian siswa agar tidak 

mengulangi jika masih melanggar agar membayar dengan biaya 20.000 

dan dananya akan masuk ketabungan kelas atau dana Osis, penerapan 

ini akan berjalan baik menurut Pak Imam Mughni, jika komponen sekolah 

bekerjasama dengan baik mulai dari siswa,ketua kelas, wali kelas, partner 

wali kelas, kesiswaan dan kepala sekolah saling bekerjasama dan 

membangun komunikasi dengan baik, dan Ketika ada salah satu 

komponen tersebut tidak menjalankan budaya sekolah tersebut maka 

penerapan atau pembiasaan tersebut akan tidak berhasil. 

Implementasi manajemen pembelajaran dapat berjalan dengan 
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baik manakala tahapan pembelajaran diterapkan dengan baik, itulah 

fungsi dalam sebuah Pendidikan, dan juga didukung dari semua pihak 

yang terkait berfungsi dengan fungsinya masing-masing, orangtua 

membantu anaknya dan mengingatkan anaknya, teman dan lingkungan 

berupaya menciptakan pergaulan yang baik, guru atau pendidik berfungsi 

bukan hanya mentransfer ilmu melainkan proses penanam akhlaq, itulah 

yang sangat penting. 

2. Upaya Meningkatkan Sifat Jujur untuk Mengantisipasi Budaya 

Korupsi Terhadap Siswa SMA Islam Terpadu Al Biruni Mandiri 

Makassar 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru 

Ekonomi, Pak Taufiq. SE, beliau mengatakan bahwa kurikulum yang 

diterapkan disekolah ini sangat baik, seperti yang di katakan oleh pak 

Imam tadi, selain dari pengetahuan dunianya juga pengetahuan 

agamanya juga dapat seperti apa yang menjadi nama sekolah Albiruni itu 

sendiri yaitu menjadi seorang yang faham agama dan juga ilmuwan, 

beliau mengatakan salah satu upaya untuk memahamkan siswa agar 

menjauhi budaya korupsi ialah, memahamkan Ekonomi Syari‟ah, 

menghindari kecurangan, Riba, korupsi dan konsekuensinya sehingga 

apa yang menjadi landasan pokok Ekonomi Syariat Islam dapat terwujud 

dengan baik, ditambah dengan lingkungan Ibadah yang menanamkan 

nilai-nilai keislaman dan ditambah dengan pembelajaran BPI Bina Pribadi 

Islam, yang mencakup kurikukulumnya Aqidah, Aqkhlaq, Ibadah,Fikih. 
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Penerapan ini tentunya memiliki tingkatan keberhasilahn ada yang 

terbentuk dengan karakter ini dan ada juga yang belum, masi suka 

berbohong kepada gurunya, kepada orang tuanya, kepada temannya, hal 

ini masih sering dijumpai, dan inilah tugas dan tanggung jawab kita kata 

beliau.  

Kebijakan Sekolah dalam Membangun budaya sekolah dan 

memberikan konsekuensi logis kepada siswa, mencakup : 

1. Ibadah 

2. Kedisiplinan dan ketertiban 

3. Kerapian dan kebersihan 

4. Perilaku sosial 

5. Makan dan minum 

6. Konsekuensi logis 

      Jabaran budaya sekolah dan konsekuensi logis 

1. Ibadah 

a) Sholat dan wudhu dengan sungguh-sungguh dan sempurna    

Mengulang wudhu   dan mengulang sholat  

b) Memuliakan masjid dengan berdzikir dan khidmat Mengulang dan 

memperbanyak dzikir  

c) Bersungguh-sungguh ketika berdo'a Mengulang berdo'a 

d) Memulai dan mengakhiri suatu kegiatan dengan berdo'a Berdo'a 

dan pengertian 

e) Beribadah sesuai sunnah Rasul dan menghindari yang tidak ada   
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sunnah Rasul Diberikan pengertian 

f) Pembiasaan Puasa sunnah 

g) Membawa alqur'an dengan tangan kanan di dada 

2. Kedisiplinan Dan Ketertiban 

a) Datang ke Sekolah Tepat waktu : Masuk pukul 07:00 Terlambat 

Pukul 07.01-07.03 (diberikan pengertian & di infokan ke orang tua) 

Pukul 07.03 - 07.30 Terlambat 1x diberikan pengertian Terlambat 

2x diberikan pengertian & menulis aktifitas hari sebelumnya 

Terlambat 3x membuat pernyataan & diinformasikan ke orang tua 

Terlambat 4x pemberian surat peringatan oleh waki! kepala sekolah 

Bid. Kesiswaan yang diketahui oleh orang tua Terlambat 5x 

Pemberian surat pemanggilan siswa dan orang tua oleh wakil 

kepala sekolah Bid. Kesiswaan 

b)  Kehadiran Siswa 

Jika sakit maka harus ada pemberitahuan dari orang tua Jika sakit 

≥ 2 hari harus disertai surat keterangan dari dokter (Tanpa surat 

keterangan dari dokter maka dinyatakan Alpa meskipun ada 

konfirmasi) 

-  Permintaan izin yang terkait dengan kepentingan keluarga 

diberitahukan secara tertulis kepada sekolah Izin Umroh Izin 

Keluarga meninggal  

- 3 hari Ketidak-hadiran tanpa pemberitahuan akan dinyatakan alpa 

c) Ketertiban Siswa 
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Masuk tepat waktu setelah istirahat, Membiasakan antri, Berjalan 

dengan tenang, Naik dan turun tangga dengan tenang, dan hati-

hati Bermain di tempat yang sesuai dengan aturan dengan 

peruntukannya, membawa uang saku sesuai dengan ketentuan 

tidak lebih dari 50.000 (diluar dari uang transfor) Terkecuali, jika 

orang tua telah menitipkan pada anaknya mungkin untuk 

pembayaran Kelebihan uang sampai Rp. 5,000 diambil dan masuk 

kotak infaq kelas Kelebihan yang melewati jumlah Rp. 5,000 akan 

diambil orang tua melalui ke wali kelas, dan jika dalam waktu 3 hari 

tidak mendapat tanggapan maka akan dimasukkan ke dalam infaq 

kelas. Permainan yang diperbolehkan di dalam kelas. Bermain 

kelompok (ada unsur pendidikan) yang tidak memerlukan aktivitas 

lari/loncat/sepak/lempar/tendang. 

Siswa tidak diperbolehkan membawa alat permainan seperti Kartu, 

pistol-pistolan, gasingang, dan PS, dll. Namun pada saat tertentu siswa 

akan diminta oleh guru untuk membawa alat permainan ketika 

menyangkut kegiatan pembelajaran, misalnya "Show and Tell”. 

HP, Jam tangan hp (sejenisnya dan barang berharga disimpan di 

rumah, kecuali ada konfirmasi dari guru untuk keperluan pembelajaran. 

1x : disimpan 1 hari, diberikan pengertian membuat pernyataan dan 

diinformasikan keorangtua. 

2x : disimpan 1 pekan, membuat pernyataan dan wajib diambil oleh 

orangtua dan anak  
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3x : disimpan 1 bulan dan wajib diambil oleh orangtua dan anak. 

menggunakan alat-alat sekolah dengan baik, jika rusak akan harus 

bertanggung jawab untuk memperbaiki alatalat sekolah dan membayar 

denda sesuai yang ditentukan  

Kendaraan bermotor sesuai dengan aturan lalu lintas (Khusus SMA) 

- memiliki SIM 

- Persetujuan dari orang tua (surat komitmen) 

- Kendaraan standar (tidak bising/ Brong) 

- Menggunakan helm 

-Tidak bonceng tiga 

3. Kerapian Dan Kebersihan 

- Selalu berpakaian dan berpenampilan rapi serta bersih. Kaki baju 

berada di dalam dengan memakai ikat pinggang serta memakai baju 

sinlet. 

- Seragam sekolah beratribut lengkap sesuai aturan sekolah 

- Memuliakan diri dengan menutup aurat dengan benar 

- Potongan rambut ikhwan pendek dan rapi (3 cm) tidak mengikuti 

model yang tidak mencerminkan anak soleh  

- Memberi identitas pada barang milik pribadi dan merawat dengan 

baik 

- Membuang sampah pada tempatnya dan mau memungut sampah 

yang tercecer (Diat 20.000) menghindari permainan yang membahayakan 

diri maupun orang lain. 
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-Menggunakan alat-alat sekolah dengan baik, jika rusak akan harus 

bertanggung jawab untuk memperbaiki alatalat sekolah dan membayar 

denda sesuai yang ditentukan 

4. Perilaku Sosial 

a) Membiasakan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) 

b)  Menghormati orang tua, guru, teman, dan tamu 

c) Membiasakan berjabat tangan sesama jenis 

d) Menghindari berkata kotor dan menyakitkan (Istigfar) 

e)  Memegang teguh kejujuran, dalam segala hal 

f)  Meminta ijin bila meminjam barang milik orang lain 

g) membiasakan terima kasih minta tolong dan maaf 

h)  berusaha lebih mandiri  melatih berempati kepada sesama dengan 

berinfaq dan gemar menolong 

i) Meminta maaf dan bertanggung jawab atas kesalahan p. Senang 

berkawan dan menghindari perselisihan dan perkelahian 

j) menjaga barang milik pribadi dan tidak mengambil barang/uang 

teman atau orang lain 

5. Adab Makan Dan Minum 

a) Berdo'a sebelum dan sesudah makan 

b) Makan-minum dengan duduk dan menggunakan tangan kanan 

c) Makan-minum tidak berlebihan dan tidak mubadzir 

d) Hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan 
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baik  

e) Tidak membeli jajan di luar sekolah, kecuali yang tidak tersedia 

di sekolah dan sangat diperlukan 

f) Membeli jajan pada waktu-waktu yang diperbolehkan (tidak saat 

jam masuk dan aktifitas pembelajaran) 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Sifat 

Jujur untuk Mengantisipasi Budaya Korupsi terhadap siswa di 

SMA Islam Terpadu Al Biruni Mandiri Makassar 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di SMA Islam Terpadu Albiruni 

Mandiri Makassar, peneliti melihat tingkat kejujuran di sekolah ini sudah 

dapat dikatakan baik dalam pelaksanaannya sehari-hari. Hal ini bisa 

dilihat dari hasil yang sudah diterapkan melalui upaya-upaya yang dibuat 

oleh seperti siswa-siswa sudah berlaku jujur ketika melaksanakan ujian 

sekolah, meminjam barang teman, berkata maupun berbuat sesuatu 

disekolah.  

Keberhasilan SMA Islam Terpadu Al BIruni Mandiri Makassar 

dalam meningkatkan sifat jujur terhadap siswa tentunya memiliki 

hambatan atau kendala yang dihadapi sehingga SMA Islam Terpadu Al 

Biruni Mandiri Makassar sedikit sulit untuk menjalankan semua kegiatan 

yang berbau kejujuran disekolah.  

Adapun faktor pendukung dan penghambat yang dimaksudkan 

ialah peneliti memaparkan sebagai berikut : 

a. Faktor pendukung 
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1. Kerjasama Antara Guru Di Sekolah 

Peneliti mewawancarai salah satu guru Bhs. Inggris, Pak Ali 

mengatakan bahwa: 

“Salah satu yang menjadi pendorong kami untuk menanamkan nilai 

kejujuran siswa dilandasi dengan kesadaran mereka sendiri untuk 

menanamkan kejujuran.” (wawancara hari senin tanggal 15 

Agustus 2022) 

 

SMA Islam Terpadu Al Biruni Makassar juga mengupayakan untuk 

menanamkap sikap jujur di luar proses pembelajaran, agar sikap jujur 

kepada siswa dapat diterapkan dengan baik, berikut penjelasan dari Pak 

Ikramullah tentang penanaman sikap jujur siswa diluar proses 

pembelajaran:  

“Dengan cara anak-anak kita latih untuk puasa sunnah senin dan 

kamis sehingga amalan-amalan puasa ini bisa melatih siswa untuk 

bersikap jujur karena sejatinya puasa itu merupakan sesuatu 

ibadah yang hanya Allah dan diri kita yang tau akan keabsahan 

puasa kita itu sendiri sehingga diluar sekolah juga anak-anak kita 

bisa jujur kepada diri sendiri kemudian kita juga mengajarkan kepda 

anak untuk senantiasa melaksanakan shalat secara berjamaah 

nanti dari sana akan nampak siapa yang jujur melaksankan shalat 

di masjid siapa juga yang tidak melaksanakan shalat.” (wawancara 

hari senin tanggal 15 Agustus 2022) 

 

2. Dukungan Orangtua Siswa 

Dari hasil wawancara peneliti dengan Wali Kelas XI , Pak Fauzi 

mengatakan yang menjadi hambatan dalam penanaman sikap jujur siswa 

diantaranya kita tidak bisa mengecek anak itu disetiap waktu, karena 
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keterbatasan waktu kita  Bersama siswa, karna sekolah kita masih satu 

hari belum boarding school sehingga sulit bagi kita untuk memantau 

kejujuran anak itu ketika tidak berada disekolah nya dan juga dari aspek 

lingkungan siswa itu sendiri mulai dari aspek teman. 

Dalam hal ini dukungan orangtua sangat dibutuhkan yaitu melalui 

kerjasama orangtua untuk mengawasi , menasehati, membimbing dan 

mengawasi anak-anak ketika berada dirumah, karena banyaknya teman 

anak itu dari luar yang semuanya tidak tidak satu sekolah dan satu misi 

dalam menanamkan kejujuran, boleh saja ketika disekolah kita ajarkan 

jujur, tanggung jawab, tetapi ketika mereka sudah keluar dari sekolah 

ketika mereka main dengan teman-temannya yang dari sekolah lain yang 

belum tentu semuanya bersikap baik terutama dengan kejujurannya. 

3. Melaksanakan Peraturan Atau Budaya Sekolah Secara Istiqomah 

 Semua elemen atau pihak yang terkait di dalam sekolah ini, 

termasuk guru atau wali kelas memberikan arahan, dan pendidikan akhlaq 

secara istiqomah atau terus menerus. Budaya sekolah di bentuk untuk 

bagaimana memberikan Pendidikan akhlaq kepada siswa termasuk pada 

kejujuran siswa.  

4. Upaya Yayasan Dalam Meningkatkan Kualitas Guru 

 Yayasan Albiruni Mandiri dari semua divisi baik TK sampai SMA. 

Melakukan pelatihan di setiap semesternya, untuk meningkatkan kualitas 

guru, seperti pelatihan pengelolaan kelas, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan juga pelatihan Metode UMMI, yang memberikan 
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pelatihan dari UMMI pusat Surabaya langsung. Hal ini juga tentunya 

memberikan pengaruh yang besar kepada mutu manajemen 

pembelajaran yang diterapkan kepada setiap kelas dan guru mata 

pelajarannya masing-masing. 

b. Faktor penghambat 

1. Rendahnya Minat Siswa untuk Mengikuti Kegiatan atau Seminar 

tentang Kejujuran 

Peneliti melakukan wawancara dengan kepada kepala Sekolah dan 

salah satu guru di SMA Islam Terpadu Al Biruni Mandiri Makassar,  

Kepala Sekolah pak Irham mengatakan : 

“Untuk faktor pendukung ini kan sudah menjadi satu kepentingan 

bersama bahwa penanaman nilai kejujuran itu sangat penting 

sekali untuk membentuk karakter siswa yang bersih, Adapun upaya 

kita disekolah sering mengadakan kegiatan atau seminar yang 

bertemakan tentang menanamkan kejujuran, namun biasanya 

minat siswa ini sangat kurang untuk mengikuti kegiatan seperti ini 

sehingga ilmu mereka dalam hal kejujuran masih sangat kurang.” 

(wawancara hari senin tanggal 15 Agustus 2022) 

 

Pak Ishak menjelaskan:  

 

 “Untuk hambatan dari pelaksanaanya sebenarnya kita masih 

banyak kekurangan sekali untuk membimbing siswa-siswi kami 

tetapi semua itu kami atasi dengan sendirinya, adanya saling 

melengkapi antara guru-guru staf-staf yang bekerja di SMA Islam 

Terpadu AlBiruni Mandiri Makassar dengan didasari kami 

mempunyai tujuaan yang sama, dari sisni lah kami saling bekerja 

sama.” Untuk hambatan tentunya pasti masih banyak sekali 

kendala-kendala yang kami hadapi untuk menerapkan nilai 

kejujuran tersebut kepada anak didik kami, tetapi dengan 

kekurangan kami semua itu yang akan menjadikan kekuatan kami 

i\untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan dari 

penerapan nilai kejujuran tersebut serta saling meningkatkan kerja 
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sama kami untuk kedepanya untuyk selalu menerapkan kejujuran 

tersebut.” (wawancara hari senin tanggal 15 Agustus 2022) 

 

2. Perhatian orangtua siswa sangat kurang 

 

 Penanaman nilai akhlak di sekolah dengan berbagai mata 

pelajaran akan berhasil mana kala orangtua mampu memperhatikan 

anaknya, perhatain orangtua dalam penanam akhlaq sangatlah 

dibutuhkan sebagaimana kebanyakan orangtua sibuk dengan urusan 

pekerjaannya, keluar kota, atau bahkan menitipkan anaknya ke babysitter, 

sehingga hilanglah perang orangtua yang dimana ibu merupakan  المدرسة

 ibu merupakan madrasah pertama dari anaknya. Sebagaimana di األولى

jelaskan  dalam firman Allah swt.  

 

اُس َواْلِحَجاَرةُ )الَِّذٌَن آَمُنوا قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهلٌِيَا أَيُّهَا  (٦ُكْم َناًرا َوقُوُدَها النَّ  

Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 
batu.” (At Tahrim: 6). 

 

 

3. Faktor Dalam Dan Di Luar Sekolah 

Faktor ini terbagi menjadi dua bagian dari dalam dan dari luar, 

kalau penanaman sikap jujur disekolah itu kita lihat dari gurunya dulu 

harus bersikap jujur dan tentunya gurunya harus bersikap jujur terlebih 

dahulu, kemudian kita harus membatasi tema-nteman dari anak kita 

supaya kita pastikan mereka punya teman-teman yang jujur sehingga 

factor-faktor seperti itu bisa menjadikan anak-anak kita ini jujur disetiap 

harinya dan kita juga bekerja sama dengan orang tua walinya supaya 

orang tua walinya juga bisa mengecek, mengevaluasi anak-anaknya, 

bagaimana anaknya sudah bersikap jujur.  

Selanjutnya faktor yang menjadi penghambat dalam penanaman 
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sikap jujur adalah kita tidak bisa mengecek anak itu disetiap waktu, karna 

keterbatasan kita, karna sekolah kita masih satu hari belum boarding 

school sehingga sulit bagi kita untuk memantau kejujuran anak itu ketika 

tidak berada disekolah nya dan juga dari aspek lingkungan siswa itu 

sendiri mulai dari aspek teman, karna bnyaknya teman anak itu dari luar 

yang semuanya tidak tidak satu sekolah dan satu misi dalam 

menanamkan kejujuran, boleh saja ketika disekolah kita ajarkan jujur, 

tanggung jawab, tetapi ketika mereka sudah keluar dari sekolah ketika 

mereka main dengan teman-temannya yang dari sekolah lain yang belum 

tentu semuanya bersikap baik terutama dengan kejujurannya.” 

Dari beberapa kendala yang telah peneliti uraikan diatas maka 

peneliti menghimbau dan mengharapkan kerjasama dari orangtua siswa 

untuk dapat memberikan saran dan masukannya terkait eksistensi ekolah 

islam terpadu ini. SMA Islam Terpadu Al Biruni Mandiri Makassar dapat 

lebih meningkat apabila adanya kesadaran diri dari guru, siswa, dan 

orangtua siswa dalam meningkatkan kualitas ibadah dan ilmu agama 

siswa. Siswa-siswa seharusnya memiliki kepekaan dan  menjadikan sifat 

jujur ini sebagai pegangan untuk berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan 

disekolah maupun diluar sekolah. 

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi 

Manajemen Pembelajaran dalam Meningkatkan Sifat Jujur untuk 

Mengantisipasi Budaya Korupsi di SMA Islam Terpadu Al Biruni Mandiri 

Makassar sudah dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini dapat dilihat 
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dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

SMA Islam Terpadu Al Biruni Mandiri Makassar sudah menerapkan sifat 

jujur dengan persentase 97 % disekolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang 

Implementasi Manajemen Pembelajaran Dalam Membentuk Sifat Jujur 

untu Mengantisispasi Budaya Korupsi di SMA Islam Terpadu Al Biruni 

Mandiri Makassar, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi manajemen pembelajaran di SMA Islam Terpadu 

Al Biruni Mandiri Makassar sudah sesuai dengan fungsi 

manajemen itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengevaluasian yang dilakukan oleh SMA Islam 

Terpadu Al Biruni Mandiri Makassar sudah berjalan dengan baik.  

2. Upaya-upaya meningkatkan sifat jujur dalam mengantisipasi 

budaya korupsi terhadap siswa melalui pembelajaranSMA Islam 

Terpadu Al Biruni Mandiri Makassar ialah mengkombinasikan 

antara pengetahuan dunia dengan pengetahuan agama. Selain itu 

juga, dengan menerapkan budaya sekolah dengan baik bisa 

menanamkan sifat jujur pada siswa. 

3. Adapun faktor pendukung ialah Kerjasama antara guru disekolah 

dan dukungan dari orangtua , factor hambatan ialah rendahnya 

minat siswa untuk mengikuti kegiatan tentang kejujuran dan adanya 

faktor lingkungan dari luar sekolah. 
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B. Saran 

Pada penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran: 

1. Bagi Kepala Sekolah, dalam proses penerapan manajemen 

pembelajaran di Madrasah  ini hendaknya  membuat perencanaan 

secara kolaboratif atau kerja sama, artinya dengan mengikut 

sertakan semua personel Sekolah dalam semua tahap 

perencanaan., misalnya melalui rapat bersama dengan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan. Jadi dalam merencanakan itu memang 

direncanakan secara bersama, setelah itu barulah diterapkan 

secara bersama juga. Sehingga proses penerapan manajemen 

pembelajarannya pun lebih jelas dan terarah.  

2. Bagi Guru Mata Pelajaran, dalam proses pembelajaran hendaknya 

lebih tegas dalam mengajar, meningkatkan keterampilan dalam 

menyalurkan materi pelajaran, memahami dan menghargai tingkat 

potensi para siswa, sehingga siswa yang awalnya malas dan 

kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran di Sekolah ini 

karena merasa terbebani sebab kurangnya kemampuan, menjadi 

mau dan bersemangat mengikuti pembelajarannya.  

3. Bagi Santri hendaknya lebih rajin dan bersemangat lagi dalam 

mengikuti kegiatan Sekolah ini, dan menerapkan ilmu agama yang 

sudah didapatkan di madrasah kedalam kehidupan sehari-hari. 
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Lampiran 2 : Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Fokus 1 : 

1. Menurut bapak bagaimana sejarah singkat berdirinya SMA Islam 

Terpadu Albiruni Mandiri Makassar? 

2. Menurut bapak, bagaimana keadaan guru dan karyawan di SMA Islam 

Terpadu Albiruni Mandiri Makassar ? 

3. Menurut bapak bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang 

tersedia di SMA Islam Terpadu Albiruni Mandiri Makassar ? 

4. Menurut bapak, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi seseorang 

      untuk berperilaku korupsi ? 

5. Bagaimana pandangan bapak tentang penanaman nilai-nilai anti 

      korupsi pada pembelajaran ? 

6.  Apa saja kebijakan sekolah tentang penanaman nilai-nilai anti korupsi 

       di SMA Islam Terpadu Albiruni Mandiri Makassar 
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Fokus 2 : 

1. Bagaimana cara guru dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi ? 

2. Bagaiamana guru memberikan pandangan tentang nilai-nilai anti 

korupsi pada siswa ? 

3. Bagaimana peran guru dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi pada 

siswa ? 

4. Dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi kendala apa yang sering 

dihadapi ? 

5. Menurut guru, apakah penanaman nilai-nilai anti korupsi pada 

pembelajaran di sekolah dapat berpengaruh pada tujuan anti korupsi ? 
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