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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sepanjang sejarah manusia korupsi merupakan penyakit sosial yang kerap 

terjadi dan seringkali menjadi awal runtuhnya peradaban yang maju. Penyakit sosial 

ini telah muncul di sepanjang sejarah dunia bahkan disebut sebagai fenomena 

kebudayaan yang hampir sama tuanya dibandingkan dengan sejarah manusia itu 

sendiri. Diperkirakan korupsi muncul sejak manusia mengenal sistem hidup bersama 

yang terorganisasi (Syamsul Anwar et.al, 2006 : 69) 

Fakta sejarah tersebut dapat dilihat dari catatan-catatan sejarah, yang di 

antaranya tersebar dalam kitab-kitab suci. Bahkan umat Islam di periode Madinah 

yang merupakan masyarakat yang terorganisir dalam sebuah negara kota dengan 

sebuah konstitusi yang disepakati, telah mengenal beberapa istilah yang terkait erat 

dengan korupsi, seperti gulūl (penggelapan), suḥt atau risywah (penyuapan), dan 

pemberian yang tidak sah kepada para pejabat (hadayā al-‘ummāl) (Syamsul Anwar 

et.al, 2006 : 72).  

Di Indonesia korupsi dapat dilihat ketika VOC (Verenigde Oost Indische 

Companie) berkuasa di Indonesia. Praktik korupsi merupakan hal yang menjadi 

kebiasaan yang dilakukan para pejabat VOC di tanah air yang membuat perusahaaan 

ini menderita kerugian dan lepasnya negara-negara jajahan Belanda saat itu  (Indra J 

Piliang, 2003 : 8-9) 
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Praktik kotor tersebut juga dapat kita temui di era reformasi ini, bahkan menjadi 

isu sentral media baik elektronik maupun cetak. Ironisnya, menjadi suatu 

kemakluman bahwa pejabat pemerintah, apapun jabatan dan latar belakangnya, tidak 

bisa terlepas dari praktik korupsi. Disinyalir bahwa selain karena kebutuhan dan 

keinginan, korupsi terjadi karena sistem yang mengondisikan keadaan tersebut. 

Beberapa laporan masyarakat yang masuk ke KPK  dapat dilihat pada tabel 1 s/d 

tabel 6 berikut. 

Tabel 1. Surat Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Delik TPK Tahun 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 2. Surat Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Sektor TPK Tahun 2011 
 

 

  

 
 
 

(Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK  2011,2011: 63) 

(Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK  2011, 2011: 63) 
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Tabel 3. Surat Pengaduan Masyarakat Berdasarkan TPK per Bidang Tahun 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2011, 2011: 63) 

Bagan 1. Laporan 
Gratifikasi 2010 

(Tim Penyusun Laporan Tahunan 
KPK 2010, 2010: 27) 

(Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2011, 2011: 60)  

Tabel 4.  Laporan Gratifikasi menurut Status Kepemilikan 
2011
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Tabel 5. Laporan Gratifikasi per Provinsi Tahun 2011 

 

  

Tabel 6. Laporan Gratifikasi per Instansi Tahun 2011 

 

 

Data di atas merupakan data hasil pelaporan yang masuk ke KPK periode 2010 

dan 2011, sementara kasus-kasus korupsi dan praktik gratifikasi yang belum 

dilaporkan masih belum terungkap. Jika praktik korupsi di negeri ini diibaratkan 

(Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2011, 2011: 60) 

(Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2011, 2011 :60)
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sebuah gunung es, data di atas hanya sekedar pucuk gunung es, jika dibandingkan 

dengan praktik korupsi di negeri ini. 

Tidak hanya pejabat yang memiliki kekuasaan tinggi yang melakukan tindak 

pidana korupsi, masyarakat umum sekalipun melakukan hal yang sama. Korupsi yang 

jamak terjadi adalah praktik suap, misalnya seorang pedagang kaki lima agar terbebas 

dari ancaman penyitaan, dia membayar pungutan liar (pungli) kepada petugas 

keamanan dan ketertiban (kamtib).  

Kementerian Agama yang seharusnya mencerminkan kualitas spiritual pejabat 

yang bertugas, sebagian terindikasi korupsi dalam proyek  pengadaan al-Qur’an. 

Mestinya kementerian ini steril dari praktik korupsi karena terdiri dari  kumpulan 

orang yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik. (Mahmudi Restyanto, 2012 

(artikel online)).   

Bahkan dunia pendidikan pun tidak luput dari kejahatan yang luar biasa ini. 

Banyak kepala sekolah yang terbukti menyalahgunakan dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) (Johan Budi SP et.al, 2011: 12-13) dan Anggaran Pendapatan Belanja 

Sekolah (APBS). Pungutan liar (pungli) berupa uang buku, uang seragam, uang cetak 

kartu pelajar atau berbagai bentuk pembelian barang sangat tidak rasional (Benny N 

Joewono, 2011 (artikel online)), praktik perjokian dalam seleksi mahasiswa baru 

(Pito Agustin Rudiana, 2012 (artikel online))  dan penggunaan cara yang tidak sah 

lainnya dalam penerimaan mahasiswa baru, mencontek massal dalam UASBN (Ujian 

Akhir Sekolah Bersama Nasional) (Johan Budi SP et.al 2011 : 18) terungkap di media 

massa.  
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Tidak hanya itu, perilaku korupsi juga dilakukan siswa, seperti mencontek, 

memberikan contekan, memberi hadiah kepada guru dengan harapan diberi nilai yang 

lebih baik dari seharusnya, memberi hadiah kepada sesama siswa karena telah 

dibantu melakukan kecurangan, memalak teman, menitip absen, penggelembungan 

anggaran proposal kegiatan dan banyak perilaku korupsi yang lain. 

Melihat fenomena korupsi di atas, korupsi di Indonesia telah berada di fase 

yang sangat menghawatirkan bahkan telah menjadi ledakan korupsi (an eruption of 

corruption) sebagaimana yang dikatakan Galtung (Ahmad Fawaid, 2010 : 18), 

bahkan telah menjadi extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa) (Tim Penulis 

Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011 : V). Tampak jelas bahwa korupsi, dengan 

merujuk pada pendapat Edward B. Tylor (H.A.R. Tilaar, 2002 : 39) telah menjadi 

budaya. Jika budaya negatif ini menyebar lebih luas akan melahirkan masyarakat 

korup dan melahirkan krisis multidimensi yang akan membawa bangsa ini pada 

kehancuran, sebagaimana yang terjadi pada bangsa-bangsa terdahulu.  

Dengan demikian, pendidikan merupakan cara yang sangat efektif untuk 

menanamkan konsep pemikiran dan pembiasaan guna mengimbangi dan mencegah 

praktik korupsi. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui 

pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi bangsa dalam memajukan 

budi pekerti, pikiran dan tindakan untuk membendung korupsi. Pendidikan 

antikorupsi didasarkan pada pemaknaan dan pemberian informasi nilai-nilai 

antikorupsi (ontologi dan epistemologi) yang bertujuan membantu peserta didik 

untuk menjadi manusia yang bermental dan berakhlak baik (aksiologi), berwatak 
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serta bertanggung jawab dalam rangka membangun hidup bermasyarakat dan 

berbangsa. 

Upaya umat Islam untuk memberantas korupsi juga tampak dari komitmen kuat 

dua organisasi besar NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi kemasyarakatan 

(ormas) terbesar di Indonesia ini menyatakan perang (jihad) terhadap korupsi. 

Keseriusan umat Islam yang diwakili dua ormas terbesar ini terwujud dengan 

membentuk tim kerja yang bertugas merumuskan dan mencari solusi terhadap 

permasalahan korupsi ini (Sudarno Shobron, 2003: 209 dan Ari Anshori, 2003: 214). 

Berbicara tentang upaya pemberantasan korupsi oleh umat Islam tidak akan 

lepas dari al-Qur’an sebagai pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan.  

Karenanya, penulis memandang perlunya menggali ayat-ayat yang berbicara tentang 

korupsi dan menemukan nilai-nilai antikorupsi dalam al-Qur’an yang bisa 

dikembangkan sehingga menjadi solusi preventif dan preemtif terhadap penyakit 

mental korupsi ini. 

Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Islam, tentunya tidak 

akan terlepas dari Al-Qur’an, karena al-Qur’an adalah pedoman dan petunjuk bagi 

seluruh umat manusia. semua permasalahan hidup sudah diatur dalam al-Qur’an tidak 

terkecuali Pendidikan Antikorupsi. dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji 

sejauh mana al-Qur’an membahas pendidikan antikorupsi  

 Namun, karena banyaknya nilai-nilai pendidikan antikorupsi, peneliti 

membatasi diri pada tiga nilai yang dipandang penting, yaitu kejuuran, tanggung 

jawab dan kesederhanaan. 
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B. Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari kemungkinan adanya penafsiran atau interpretasi pada judul 

skripsi di atas, maka terlebih dahulu penulis jelaskan beberapa istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi di atas. 

1. Nilai-nilai Pendidikan 

Nilai-nilai pendidikan berasal dari kata nilai dan pendidikan. Pengertian 

masing-masing kata sebagaimana berikut. 

a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, nilai berarti “sifat-sifat 

(hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan; sesuatu yang 

menyempurnakan manusia sesuai dengan hakekatnya” (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008 : 963)  

Milton Roceach berpendapat nilai adalah “suatu tipe kepercayaan yang 

berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, di mana seseorang harus 

bertindak atau menghindari suatu tindakan atau mengenai suatu yang pantas 

atau tidak pantas dikerjakan, dimiliki dan dipercayai” (Abdulloh Hadziq, 

2009 : 4-5).   

Jadi nilai adalah sesuatu yang abstrak dan berkualitas yang ada 

(melekat) pada suatu obyek dan dianggap penting dalam hidup seseorang 

atau sekelompok orang yang mendorong seseorang melakukan suatu 

tindakan atau tidak melakukan tindakan dan yang dimiliki atau dipercayai 

oleh orang atau sekelompok orang dalam suatu lingkup tertentu. 
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b. Dalam UU no 20 tentang Sisdiknas  Bab I pasal 1 ayat 1 tahun 2003, 

pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan  negara.” 

(Republik Indonesia, 2003 : 1) 

Jadi, nilai pendidikan adalah sesuatu yang abstrak dan berkualitas yang 

ada (melekat) pada suatu obyek (bahan ajar) dan dianggap penting untuk 

dikembangkan secara aktif dalam diri peserta didik, dapat berupa kekuatan 

spiritual keagamaan, akhlak mulia dan etika yang diperlukan dan dipercayai 

oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang dicapai melalui upaya 

pendidikan. 

2. Antikorupsi 

“Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara 

(perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang 

lain” Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 736. 

Antikorupsi di sini berarti usaha-usaha dalam pencegahan dan penolakan 

tindakan korupsi. 

Sedangkan pendidikan antikorupsi adalah pendidikan untuk menyiapkan 

generasi bangsa (baca: peserta didik) dalam memajukan budi pekerti, pikiran, 

tindakan untuk menentang atau menolak korupsi (Ahmad Salafuddin, 2010 : 8). 
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Dengan elaborasi  di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan 

antikorupsi adalah nilai-nilai yang ditanamkan dalam diri anak didik melalui 

pendidikan untuk menyiapkan mereka agar terhindar dari dan dapat mencegah 

tindakan  korupsi. 

Adapun nilai-nilai tersebut kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, 

tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, keadilan. (Romi O. Bura dan 

Nanang T. Puspito, 2011: 74) 

3. Al-Qur’an 

“Al-Qur’an adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada 

Muhammad Saw. yang pembacaannya merupakan suatu ibadah” (Manna Khalil 

al-Qattan, 2000 : 17). 

Sedangkan “nilai-nilai pendidikan antikorupsi” yang penulis maksudkan 

dalam penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terkandung 

dalam ayat-ayat al-Qur’an. 

Karena luasnya cakupan pendidikan antikorupsi, dalam penelitian ini, 

nilai pendidikan yang diteliti terkait dengan pendidikan antikorupsi dibatasi 

pada tiga nilai dari sembilan nilai yang telah ditetapkan kemendikbud sebagai 

nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Ketiga nilai itu adalah kejujuran, tanggung 

jawab dan kesederhanaan. Adapun pemilihan ketiga nilai itu karena ketiganya 

merupakan nilai-nilai inti pendidikan antikorupsi. Merujuk M. Nuh, kejujuran 

merupakan genuine character (karakter asli) manusia. Manusia tidak hanya 

memiliki genuine character jujur, tetapi juga membutuhkan kejujuran dalam 
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kehidupan. Perilaku korupsi, kecurangan dan kebohongan seolah menjadi 

bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Perilaku buruk tersebut 

bermetamorfosis dalam diri manusia yang mampu menggerus genuine 

character manusia. (integrito ed. 22/thV/juli-agustus, 2011: 52) Sedangkan 

nilai tanggung jawab, internalisasi nilai inilah yang membuat seseorang 

mampu mengerjakan tugasnya dengan baik, juga mampu menjadi pengendali 

terhadap individu agar terhindar dari perilaku koruptif. Internalisasi nilai 

tanggung jawab juga mendorong seseorang untuk menginternalisasi nilai yang 

lain, akibat rasa tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas, seseorang 

harus bekerja keras, berani, disiplin, mandiri, berlaku adil juga peduli terhadap 

orang lain dan  tugasnya. Sedangkan nilai kesederhana merupakan imun yang 

penting dalam menangkal virus hedonisme yang merupakan cikal bakal 

seseorang tergoda untuk berperilaku koruptif. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang tersebut, agar kajian dalam skripsi ini terfokus 

maka perlu dirumuskan masalah yang menjadi isu sentral. Adapun rumusan masalah 

penelitian ini adalah  Apa penjelasan al-Qur’an tentang nilai-nilai kejujuran, tanggung 

jawab, dan kesederhanaan sebagai nilai-nilai pendidikan antikorupsi? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam al-Qur’an ini 

bertujuan untuk : Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi di dalam 

al-Qur’an, terutama nilai kejujuran, nilai tanggung jawab dan nilai 

kesederhanaan. 

2. Manfaat Penelitian 

 Ada pun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Secara teoritik, guna memperkaya khazanah keilmuan Islam pada umumnya, 

terutama pada bidang kajian pendidikan antikorupsi, selain itu sebagai 

stimulus bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara 

mendalam akan terus berlangsung dan mempereoleh hasil yang maksimal. 

b. Secara praktis  

1) Memberikan paradigma yang benar kepada umat Islam tentang tindakan 

korupsi. 

2) Memberikan kontribusi terhadap kurikulum pendidikan antikorupsi. 

 

E. Kajian Pustaka 

Sejauh pengamatan dan penelusuran peneliti ke berbagai literatur kepustakaan 

tentang “Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi”, peneliti menemukan beberapa tulisan 

dan penelitian, namun peneliti belum menemukan penelitian tentang "Nilai-Nilai 
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Pendidikan Antikorupsi dalam Al-Qur’an: Kejujuran, Tanggung Jawab dan 

Kesederhanaan". Berikut adalah daftar penelitian yang sudah ada:  

1. Tulisan/penelitian tentang Pendidikan Antikorupsi  

a.  Bhayu Sulistiawan (FAI-UMY, 2008), “Nilai-Nilai Antikorupsi dalam 

Pendidikan Islam (Tinjauan Normatif Aspek Kurikulum Pendidikan Agama 

Islam terhadap Pendidikan Antikorupsi)”. Skripsi ini hanya membahas 

bagaimana pendidikan antikorupsi dimasukkan kedalam kurikulum 

pendidikan Islam, baik di sekolah maupun universitas. 

b. Abdulloh Hadziq (Tarbiyah-IAIN Walisongo, 2009), “Penanaman Nilai-Nilai 

Anti Korupsi dalam Pembelajaran PAI di Sekolah (Studi Kasus di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 03 Semarang)”. Penelitian ini hanya membahas 

bagaimana penanaman nilai-nilai anti korupsi serta problem dan solusi yang 

dihadapi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 03 

Semarang. 

c. Tulisan Ari Anshori “Gerakan Anti Korupsi: Kesepakatan Muhammadiyah 

dan NU”,  di dalam Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah Tajdida, 

Vol 1, No. 2, Desember 2003, menjabarkan tentang rumusan kesepakatan 

Muhammadiyah dan NU dalam membangun gerakan antikorupsi, jenis, 

pengertian dan undang-undang korupsi, alasan tindakan korupsi dan langkah 

strategis pemberantasan korupsi, dalam hal pendidikan: memberikan 

pendidikan agama terhadap karyawan dan pejabat negara serta pelajaran anti 
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KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang diberikan secara kurikuler dari 

tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). 

d. Agus Wibowo (Pustaka Pelajar, 2013) dalam buku berjudul Pendidikan 

Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di 

Sekolah menjabarkan strategi penerapan dan internalisasi pendidikan 

antikorupsi di sekolah. 

2.  Tulisan penelitian tentang Ayat Korupsi/Ayat Pendidikan Antikorupsi. 

a. Ahmad Salafuddin (Tarbiyah-IAIN Walisongo, 2010) dengan judul “Nilai-

Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Surat An-Nisaa Ayat  58 (Studi Analisis 

dengan Pendekatan Tafsir Tahlily)” Penelitian  tersebut hanya membahas 

tentang nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam surat An-Nisaa ayat 58 yaitu 

bersikap amanah dan adil. 

b. Hakim Muda Harahap, Ayat-Ayat Korupsi, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), 

menjabarkan istilah-istilah korupsi dalam ayat-ayat al-Qur’an, dan hukuman 

bagi perilaku korupsi. 

c. Buku berjudul Fiqih Korupsi Amanah Vs Kekuasaan, Solidaritas Masyarakat 

Transparansi NTB (SOMASI NTB), 2003. Buku ini berisikan kumpulan 

artikel dari berbagai pakar yang intinya membahas bagaimana memberantas 

korupsi di Indonesia dan pentingnya peran ulama dalam memberantas korupsi. 

d. Syamsul Anwar dkk, Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah 

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah diterbitkan Pusat Studi Agama 

dan Peradaban (PSAP), 2006. Buku ini merupakan salah satu wujud 
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partisipasi Muhammadiyah dalam upaya pemberantasan praktik korupsi di 

Indonesia melaui pengembangan wacana keagamaan antikorupsi. 

e. Moh. Masyhuri Na’im dkk, NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir & Fiqh, 

diterbitkan Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, 2006. Buku 

ini merupakan upaya memberikan rumusan baru untuk memberikan sandaran 

kepada umat dalam memahami korupsi sebagai sebuah penyakit bangsa yang 

harus dihilangkan dan bentuk perjuangannya sama dengan jihad, diharapkan 

rumusan baru ini menjadi ruh teologis sekaligus landasan bagi gerakan 

pemberantasan korupsi. 

f. Yunahar Ilyas dkk, Korupsi dalam Perspektif Agama-Agama diterbitkan oleh 

Kutub, 2004. Buku ini merupakan kumpulan tulisan pemuka-pemuka agama 

yang bertujuan agar umat menjauhkan diri dari tindakan korupsi yang 

bertentangan dengan ajaran dan nilai agama manapun. Selain itu buku ini juga 

mengajak seluruh umat beragama menciptakan solidaritas antar agama, 

berupa transformasi kesadaran pemeluk agama-agama untuk bersama-sama 

menyelamatkan Indonesia dari penyakit korupsi. 

g. Karsa jurnal sosial dan budaya edisi “Islam dan Budaya Korupsi” vol.XVII no 

1, April 2010, diterbitkan STAIN Pamekasan. Jurnal edisi ini berusaha 

melihat korupsi dari berbagai bidang, mulai dari analisis sejarah, tinjauan 

syariah, pendidikan, statistik, good governance, dan sosial politik. 

Kesamaan beberapa penelitian dan kajian di atas dengan penelitian ini 

adalah sama-sama mengangkat tema pemberantasan korupsi dan pendidikan 
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antikorupsi. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini, peneliti 

membahas upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsi 

dengan mengungkap ayat-ayat yang membahas tentang nilai-nilai antikorupsi 

dalam al-Qur’an. Dari penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan nilai-nilai 

antikorupsi dalam al-Qur’an yang dapat menjadi benteng dalam pencegahan 

korupsi, sehingga dapat membentuk pribadi muslim yang bermoral, berwatak 

serta bertanggung jawab dalam rangka membenahi kehidupan berbangsa dan 

bermasyarakat. 

  

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012: 3) 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data kualitatif. Menurut 

Strauss dan Corbin dalam buku mereka yang diterjemahkan oleh M. Shodiq dan 

Muttaqin menyatakan bahwa penelitian kualitatif diartikan sebagai jenis 

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

bentuk hitungan lainnya (M. Shodiq dan Muttaqin, 2003 : 4). 

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan 

skripsi tanpa menggunakan penghitungan statistik. Dalam praktiknya, hanya 

berkisar pada data-data yang berkaitan dengan nilai-nilai edukatif yang 

terkandung dalam al-Qur’an tentang sifat  antikorupsi.  
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Apabila dilihat dari tempat penelitian ini dilakukan, maka penelitian ini 

termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu “penelitian yang 

memfokuskan pembahasan pada literatur-literatur baik berupa buku, jurnal, 

makalah, maupun tulisan-tulisan lainnnya” (Sutrisno Hadi, 2001: 9) 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu ayat-ayat al-Qur’an yang 

membahas nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan yang merupakan 

sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2005: 62).  Selain sumber 

data primer penelitian ini ditunjang oleh buku-buku yang membantu pencarian 

data (ayat-ayat al-Qur’an). Berupa buku-buku penunjang di antaranya : 

a. Al-Mu’jām Al-Mufahrās lī Alfādzil Qur’ān 

b. Al- Hadits  

c. Tafsir Ibnu Abbas 

d. Sebab Turunnya ayat al-Qur’an karangan Jalaluddin as-Suyuthi 

3. Metode Pengumpulan Data  

Di dalam kegiatan penelitian, cara untuk memperoleh data dikenal 

sebagai metode pengumpulan data (Suharsimi Arikunto, 2006 : 149). Metode 

pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu  

catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2005: 82) yang berbentuk tulisan 
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berupa ayat-ayat al-Qur’an yang membahas nilai-nilai kejujuran, tanggung 

jawab, dan kesederhanaan. 

4. Metode Analisis Data 

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 
dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 
yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 
mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2005: 89) 
 

Prosedur dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan data deskriptif 

berupa data tertulis setelah dilakukan analisis isi (content analysis).  metode ini 

digunakan untuk  menganalisis dilakukan terhadap makna-makna yang 

terkandung dalam keseluruhan ayat-ayat al-Qur’an yang membahas nilai-nilai 

kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan. 

 

G.  Sistematika Pembahasan 

Pelaporan hasil penelitian skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab 

dengan sistematika sebagai berikut:  

 Bab I  PENDAHULUAN yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, pembatasan istilah, kajian 

pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan.  
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Bab II NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI terdiri atas: 

Pendidikan sebagai Pendekatan Pemberantasan Korupsi, 

Pendidikan Antikorupsi, Nilai dalam Pendidikan Antikorupsi, 

Pendidikan dalam Islam 

Bab III AYAT-AYAT AL-QUR’AN TENTANG NILAI 

KEJUJURAN, TANGGUNG JAWAB, DAN 

KESEDERHANAAN terdiri atas penyingkapan istilah-istilah 

kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan dalam al-

Qur’an. Penghimpunan dan penyusunan ayat-ayat tentang 

kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan sesuai dengan 

masa turunnya disertai dengan sebab turun dan kandungan 

ayat-ayatnya.  

Bab IV  NILAI KEJUJURAN, TANGGUNG JAWAB DAN 

KESEDERHANAAN UNTUK PENDIDIKAN 

ANTIKORUPSI terdiri atas: Nilai Kejujuran dan Indikator-

indikatornya untuk Pendidikan Antikorupsi, Nilai Tanggung 

Jawab dan Indikator-indikatornya untuk Pendidikan 

Antikorupsi, nilai Kesederhanaan dan Indikator-indikatornya 

untuk Pendidikan Antikorupsi.  

 Bab V  PENUTUP yang berisi kesimpulan, saran, dan kata 

penutup. 


