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Jujur dapat diartikan sebagai perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan dan pekerjaan. Nilai kejujuran merupakan nilai fundamental yang diakui 

oleh semua orang sebagai tolak ukur kebaikan seseorang dalam kehidupan sehari-

harinya, penanaman nilai-nilai kejujuran menjadi hal yang sangat penting dalam 

kehidupan. Hadirnya program Ma’had Al-Jami’ah UIN Antasari Banjarmasin, 

diharapkan dapat melaksanakan kegitan-kegitan yang islami dan dapat melaksankan 

program pembinaan yang terarah, bertahap dan berkelanjutan untuk memberi 

pemahaman Islam yang menyeluruh serta membangun suasana yang kondusif untuk 

menanamkan nilai- nilai kejujuran mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana penanaman nilai-nilai kejujuran mahasiswa di Ma’had 

Al-Jami’ah UIN Antasari Banjarmasin dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

pananaman nilai-nilai kejujuran mahasiswa di Ma’had Al-Jami’ah UIN Antasari 

Banjarmasin. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriftif kualitatif. Adapun subjek dalam 

penelitian ini adalah Murabbi dan Musyrifah asrama 1 puteri Ma’had Al-Jami’ah 

UIN Antasari Banjarmasin. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah 

penanaman nilai-nilai kejujuran mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses penanaman nilai-nilai kejujuran mahasiswa di asrama 1 puteri Ma’had Al-

Jami’ah. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan yakni 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pengolahan data dilakukan dengan 

editing, reduksi data dan interpretasi data, sedangkan analisis data menggunakan 

teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

ada beberapa metode yang diterapkan oleh Murabbi dan Muysrifah dalam 

menanamkan nilai-nilai kejujuran mahasantriwatinya, yaitu melalui metode 

keteladanan, metode pembiasaan, metode nasehat dan metode hukuman. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanaman nilai-nilai kejujuran adalah 

faktor kesadaran diri para mahasantriwati, faktor lingkungan dan faktor motivasi. 

 

 

 

 

 


