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MA Negeri 1 Pleret Bantul has a vision of faith and piety for the students 
due to its environment which is situated in Pleret Sub-district. As we know S there are about 30 schools of Koranic studies in Pleret. There are young 

people who study in these schools of Koranic studies to deepen their religious knowledge 
while studying at public schools. This condition supports the implementation of faith and 
piety in SMA Negeri 1 Pleret Bantul. Moreover, SMA Negeri 1 Pleret is already set by 
Bantul government as the Iman and Taqwa pilot model school. It is based on the decision 
of the head of Education Department. Ministry of Religious Affairs and the Head of 
Branch Office of Education and Culture in Bantul Number: 0005 / I.13.2 / PR/ Kpts/ 2001 
Number: 09/Kpts/2001, Number 450/247/III/2001 dated 8 March 2001 about Religious 
Education Bantul Model. The activities conducted at school related to imtaq school 
model concern the at-school-daily-life implementation of akhlaqul karimah by all 
students. Besides, the school must have a management to build students characters that 
have orientation to faith and piety. For that reasons, the school management activities 
can gradually integrate with the building of faith and devotion to God Almighty. 
Construction of noble character is emphasized in accordance with their religious 
teachings as well as the prevailing norms. The model school program to succeed in faith 
is expected to produce graduates who apply akhlaqul karimah, have a strong faith and 
devotion to practice the values in the wider community, and be able to form smart, 
skilled, and virtuous people.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian dari 

akhlak mulia yang tidak terpisahkan dari 

pendidikan agama yang dapat dijadikan 

sebagai perekat utama dalam mewujud-

kan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). SMA Negeri 1 Pleret, 

Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta,  memiliki potensi dan modal 

keagamaan dari peserta didik dalam 

mengembangkan ajaran-ajaran agama. 

Karena itu sebagai pendidik perlu 

memperhatikan dan berusaha membina 

potensi dan modal yang ada, di mana 

SMA Negeri 1 Pleret yang terletak di 

wilayah Kecamatan Santri yang memiliki 

sekitar 30 Pondok Pesantren di sekitar 

sekolah dalam Kecamatan Pleret. Untuk 

itu sekolah membina potensi yang 

dimiliki siswa sebagai sekolah berwa-

wasan Iman dan Taqwa. Pada dasarnya 

setiap manusia ingin menikmati hidup 

dengan keindahan, keserasian dan 

keharmonisan. Dalam pergaulan sesama 

manusia tentu terdapat perbedaan 

pendapat, kepentingan, selera hidup, 

dan bahkan terdapat konflik antar 

sesama teman. Untuk itu dalam hidup 

bermasyarakat kita dapat saling meng-

hormati antar sesama teman untuk 

memperoleh kedamaian, ketente-

raman, keindahan dan kebahagiaan 

sehingga dalam setiap kesempatan kita 

berniat, bersikap, dan tampil dengan 

akhlakul karimah berdasarkan norma-

norma yang berlaku. Pada zaman 

globalisasi seperti sekarang ini setiap 

apapun yang ada di dunia ini berubah 

dengan begitu cepatnya. Perubahan 

tersebut dapat berhubungan dengan 

masalah kemanusiaan maupun dengan 

berbagai kenyataan dan kejadian secara 

umum. Perubahan yang terjadi pada 

manusia dapat berupa perubahan pada 

nilai-nilai moral (akhlaq) yang dampak-

nya juga berkembang pada masyarakat, 

sedangkan perubahan yang berkenaan 

dengan fenomena alam (lingkungan 

masyarakat) juga dapat terjadi seperti 

halnya dengan perubahan yang terjadi 

pada manusia (individu), di mana nilai-

nilai mengalami perubahan.  Itulah yang 

ada pada SMA Negeri 1 Pleret Kabupa-

ten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

SMA Negeri 1 Pleret dipercaya kabu-

paten Bantul sebagai sekolah rintisan 

model Imtaq tingkat SMA, sesuai dengan 

surat keputusan bersama Kepala Kantor 

Departemen Pendidikan Nasional, 

Kepala Kantor Departemen Agama, 

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan Kabupaten Bantul Nomor: 

0005/ I.13.2/PR/Kpts/2001, Nomor: 

09/Kpts/2001, Nomor 450/247/III/2001 

tertanggal 8 Maret 2001 tentang 

Penetapan Sekolah sebagai pelaksana 

Pendidikan Agama Islam Model Kabu-

paten Bantul tahun 2000/2001. Untuk 

itulah segala aktifitas pengelolaan per-

sekolahan secara bertahap dapat meng-

integrasikan dengan pembinaan keima-

nan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 

Pembinaan budi pekerti luhur ditekan-

kan sesuai dengan ajaran agama masing-

masing di samping norma-norma yang 

berlaku.
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2. Rumusan masalah

a. Bagaimana membina siswa agar 

memiliki akhlaqul karimah sebagai-

mana yang sudah dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW untuk diterapkan 

dalam kehidupan kesehariannya ?

b. Bagaimana wawasan iman dan taqwa 

yang dimiliki siswa dapat diamalkan 

kepada masyarakat luas ?

3. Tujuan.

a. Untuk mengetahui pelaksanaan da-

lam membina siswa agar memiliki 

akhlaqul karimah yang sudah dicon-

tohkan oleh Rasulullah SAW untuk 

diterapkan dalam kehidupan kese-

hariannya.

b. Untuk mengetahui wawasan iman dan 

taqwa yang dimiliki siswa dapat di-

amalkan kepada masyarakat luas.

4. Manfaat.

a. Pembinaan di berbagai kegiatan yang 

dapat memperkuat iman dan taqwa 

secara berkelanjutan serta menerap-

kan akhlaqul karimah dalam kehi-

dupan kesehariannya untuk mencetak 

generasi yang unggul menjadi manu-

sia yang cerdas dan mandiri, serta 

dapat membentengi diri dari per-

buatan negatif. 

b. Program unggulan Sekolah berwa-

wasan Iman dan Taqwa dapat disebar 

luaskan langsung kepada masyarakat 

sehingga masyarakat akan menilai 

program unggul yang dimiliki SMA 

Negeri 1 Pleret, sehingga dapat 

menambah wawasan bagi orang tua 

untuk menyekolahkan anaknya di 

SMA yang berwawasan Imtaq.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. LandasanYuridis

Dengan melihat kondisi demografis, 

cultural, dan sosio-religius masyarakat yang 

majemuk sudah barang tentu memerlukan 

pengkondisian strategis secara terus 

menerus sehingga potensi yang dimiliki 

merupakan potensi untuk menjadi bangsa 

yang besar dan suatu kebutuhan abadi bagi 

penguatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI).

Dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 3 yang 

berbunyi Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem Pendidikan 

Nasional yang meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 

dalam Undang-Undang.

Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional menya-

takan bahwa tujuan pendidikan nasional 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

pada anak didik mengembangkan akhlak 

mulia, moral, kepribadian, dan kecerdasan 

anak didik. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan 

diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan 

bangsa

Peraturan Pemerintah No 19 tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 
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pasal 6, ayat 1, menyampaikan bahwa 

pendidikan agama Islam tergolong dalam 

kelompok mata pelajaran agama dan akhlak 

mulia, yang merupakan inspirasi bagi 

pengembangan nilai-nilai multicultural.

Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional tahun 2004-2009, pasal 

31 tentang Program Peningkatan Pendidikan 

Agama, dan Pendidikan Keagamaan menye-

butkan bahwa kegiatan pokok yang dilaksa-

nakan antara lain meliputi penyempurnaan 

kurikulum dan materi pendidikan agama 

yang berwawasan multicultural, pengem-

bangan konsep etika sosial berbasis nilai-nilai 

agama, metodologi pengajaran, dan sistem 

evaluasi. 

Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 

2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Keagamaan, pasal 3 ayat 1, menyatakan 

bahwa setiap satuan pendidikan pada semua 

jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib 

menyelenggarakan pendidikan agama.

2. Manajemen Berbasis Sekolah.

Kesadaran masyarakat terhadap ur-

gensi pendidikan semakin meningkat dan 

mulai tampak. Hal ini diindikasikan dengan 

animo masyarakat yang banyak menyekolah-

kan anak-anak mereka ke lembaga-lembaga 

pendidikan yang credible. Mereka sadar 

bahwa untuk menghadapi tantangan yang 

semakin berat yang disebabkan oleh 

perubahan dan tantangan zaman adalah 

kesiapan pada penguasaan ilmu pengeta-

huan. Oleh karena itu lembaga pendidikan 

yang maju dan mampu memberikan layanan 

yang maksimal kepada masyarakat sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat akan menjadi 

idola untuk menyekolahkan anak-anaknya. 

Dalam hal ini bukan hanya instansi bersifat 

komersial saja yang dituntut untuk berkom-

petisi, akan tetapi lembaga pendidikan juga 

dituntut untuk bersaing dengan lembaga 

pendidikan yang lain guna menawarkan jasa 

yang mempunyai kesesuaian dan keserasian 

dengan kebutuhan masyarakat sebagai users 

of education. Oleh sebab itu lembaga 

pendidikan harus mempunyai sistem mana-

jemen pendidikan yang baik dan mapan 

untuk menyongsong era kompetisi. Imple-

mentasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

pada hakekatnya adalah memberikan otono-

mi yang lebih luas kepada sekolah dengan 

tujuan akhir meningkatkan mutu hasil penye-

lenggaraan pendidikan, sehingga bisa 

menghasilkan prestasi yang sebenarnya me-

lalui proses manajerial yang mapan. Melalui 

peningkatan kinerja dan partisipasi semua 

stakeholder, maka sekolah pada semua 

jenjang dan jenis pendidikan dengan sifat 

otonomistisnya akan menjadi suatu instansi 

pendidikan yang organik, demokratis, kreatif, 

dan inovatif, serta unik dengan ciri khasnya 

sendiri untuk melakukan pembaharuan 

sendiri (self reform).

3. Manajemen Peningkatan Mutu 

Sekolah.

a. Kebijakan satrategis.

Kebijakan dari Direktorat  Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menengah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan 

untuk mengembangkan SDM adalah 

sebagai berikut:

- Manajemen Peningkatan Mutu 
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Berbasis Sekolah (school  based 

management) di mana sekolah di-

berikan kewenangan untuk meren-

canakan sendiri upaya peningkatan 

mutu secara keseluruhan.

- Pendidikan yang berbasis pada 

partisipasi komunitas (community 

based education), di mana terjadi 

interaksi yang positif antara sekolah 

dan masyarakat. (sekolah sebagai 

community learning center).

- Dengan menggunakan paradikma 

belajar atau learning paradigma, 

akan menjadikan pelajar-pelajar 

menjadi manusia yang diberda-

yakan.

b. Prinsip-Prinsip Manajemen Pening-

katan Mutu.

Manajemen peningkatan mutu seko-

lah adalah suatu metode peningkatan 

mutu yang bertumpu pada sekolah itu 

sendiri, mengaplikasikan sekumpulan 

teknik berdasarkan pada ketersediaan 

data kuantitatif dan kualitatif, serta 

pemberdayaan semua komponen 

sekolah secara berkesinambungan 

meningkatkan kapasitas dan kemam-

puan organisasi sekolah guna meme-

nuhi kebutuhan peserta didik dan ma-

syarakat. (Umiarso dan Imam; 2010: 

146)

Manajemen peningkatan mutu me-

merlukan partisipasi semua pihak, di 

antaranya kepala sekolah, guru, staf 

administrasi, siswa, orang tua, komite 

sekolah, dan pakar pendidikan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat 

dipahami bahwa manajemen pening-

katan mutu memiliki prinsip-prinsip 

sebagai berikut:

- Peningkatan mutu harus dilaksa-

nakan di sekolah.

- Peningkatan mutu hanya dapat di-

laksanakan dengan adanya kepe-

mimpinan yang baik.

- Peningkatan mutu harus didasarkan 

pada data dan fakta, baik yang bersi-

fat kualitatif maupun kuantitatif.

- Peningkatan mutu harus mem-

berdayakan dan melibatkan semua 

unsur yang ada di sekolah.

- Peningkatan mutu memiliki tujuan 

bahwa sekolah dapat memberikan 

kepuasan kepada siswa, orang tua, 

dan masyarakat.

C. METODE

Teknik pengumpulan data menggu-

nakan studi lapangan dan wawancara, studi 

kepustakaan, dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan wawasan 

iman dan taqwa. Pendekatan  menggunakan 

yuridis normatif dari sudut pandang keten-

tuan perundang-undangan yang berlaku. 

Data yang diperoleh dianalisis secara 

kualitatif dan disajikan secara diskriptif 

analisis yang menggambarkan hal-hal yang 

diungkapkan responden secara langsung 

maupun tidak langsung.

D. PEMBAHASAN

Manajemen Berbasis Sekolah yang 

diterapkan di SMA Negeri 1 Pleret untuk 

membangun mutu sekolah melalui akhlaqul 

karimah agar siswa memiliki fondasi yang 
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kuat untuk dapat dilaksanakan dalam 

kehidupan kesehariannya dan agar dapat 

menjadikan karakter siswa SMAN 1 Pleret.

1. Membangun Akhlaqul Karimah di 

Sekolah.  

Akhlaq merupakan fondasi yang 

kokoh bagi terciptanya hubungan baik 

antara hamba dengan Allah SWT 

(hablumminallah) dan antar sesama 

(hablumminannas). Akhlak yang mulia 

(akhlaqul karimah) tidak lahir begitu saja 

sebagai kodrat manusia, atau terjadi 

secara tiba-tiba. akan tetapi, membu-

tuhkan proses panjang serta manifestasi 

seumur hidup melalui pembelaja-

ran/pendidikan akhlak yang sistematis 

bersifat menyeluruh. Untuk memper-

siapkan anak didik yang benar-benar 

memiliki akhlaqul karimah yang baik 

diperlukan kerja sama di seluruh stake 

holder sekolah. Dalam kehidupan 

bersama di sekolah, banyak contoh dan 

bahan renungan dan pemikiran bagi kita 

untuk memahami dan memilih sikap dan 

perilaku terbaik dalam pergaulan sehari-

hari sesuai dengan norma kehidupan di 

sekolah. 

a. Penggunaan Pakaian.

Pakaian di samping berfungsi 

menutup badan dari panasnya sinar 

matahari, terpaan angin, sebagai 

perhiasan, juga berfungsi sebagai 

penutup aurat yaitu bagian tubuh yang 

tidak pantas dilihat orang lain. Dengan 

mengenakan pakaian bersih dan suci 

Insya Allah akan mempengaruhi hati, 

pikiran, dan perasaan pemakainya dan 

akan mendukung terwujudnya pribadi 

dan perilaku yang menjaga kebersihan 

dan kesucian hati dan pikiran yang 

berlanjut pada amal sholeh dalam 

kehidupannya. Seorang siswa yang 

memakai pakaian seragam sekolah 

dengan tertib mencerminkan kepriba-

dian siswa yang baik, mengutamakan 

kebersamaan, kepatuhan, dan menum-

buhkan semangat, kekompakan, serta 

menanamkan rasa keindahan. Pakaian 

putri yang menutup aurat, didesain 

sedemikian rupa hingga enak dipandang 

mata, longgar dan nyaman dipakai. 

Pakaian seragam sekolah sudah diten-

tukan mulai dari warna, bentuk, dan 

asesoris lain seperti badge, lokasi, dan 

sebagaianya. Cara memakainyapun juga 

sudah diatur mulai dari warna sepatu 

hitam berkaos kaki, sabuk/ikat ping-

gang, baju dimasukkan ke dalam celana 

sehingga ikat pinggangnya kelihatan. 

Celana panjang sesuai aturan tata tertib 

yang ada, tidak kepanjangan  (menyapu 

lantai). Apakah celana yang demikian 

masih suci dan sah untuk dipakai sholat? 

Yang jelas celana yang menyapu lantai  

kemungkinan dapat terkena najis 

sementara syarat sahnya sholat antara 

lain suci badan dan pakaian serta tempat 

yang dipakai untuk sholat. Penggunaan 

pakaian ditentukan sesuai jadwal pada 

hari tersebut. Salah menggunakan 

seragam dapat mengakibatkan berbeda 

dengan temannya dan akan dinilai tidak 

disiplin dan akan mendapat teguran dari 

pihak tatatertib sekolah. Siswa yang 

cerdas tentu akan berbuat sesuai 

1702

Jurnal Riset Daerah Vol. XI, No.1. April 2012

Manajemen Sekolah Berwawasan Iman Dan Taqwa 



ketentuan, tepat, dan disiplin. Siswa 

yang pakaiannya tidak diseterika, 

nampak lusuh, kurang bersih, dan 

terdapat noda-noda kotoran, jelas dapat 

dipergunakan untuk menilai tingkat 

apresiasi terhadap kerapihan, kedisipli-

nan, kebersihan, kesehatan mental, 

ketertiban pribadi, dan bahkan keterti-

ban dalam keluarganya. Keluarga yang 

tertib dan baik akan senantiasa terjalin 

komunikasi dan kerjasama menjaga 

nama baiknya. Ternyata tidak semua 

keluarga dapat mengatur anggotanya 

dalam ketertiban dan kekompakan. 

b. Mengucapkan Salam, Senyum Sapa 

Simpatik.

Salam dalam islam bukan sekedar 

tegur sapa tetapi mengandung unsur 

doa, bukan saja mendoakan kepada 

seseorang yang diucapi salam tetapi juga 

doa untuk semua saudara, keluarga, 

kerabat, dan sahabat-sahabatnya. 

Jawaban salampun berisi doa yang 

bermakna juga. “Semoga keselamatan, 

rahmat, dan barokah Allah senantiasa 

dicurahkan atas kamu sekalian”. Jika 

orang masih mau bersalaman, berkirim 

salam, atau “uluk salam” sesamanya, 

berarti masih mau mendoakan kepada 

sesame. Insya Allah orang tersebut 

masih dikaruniai oleh Allah SWT 

keselamatan, rahmat, dan barokah-Nya. 

Karena itulah setiap anggota keluarga 

besar SMA Negeri 1 Pleret yang 

beragama Islam saling bertemu atau 

berpapasan maka sangat tepat dan 

indah kiranya jika ucapan pertamanya 

adalah salam dan jawaban atas salam 

tersebut. Menjawab salam sekurang-

kurangnya sama panjangnya, sama keras 

lirihnya, dan tidak diucapkan dengan 

teriak seperti anak yang belum tahu 

makna ucapan salam. Di samping itu 

menyebarkan salam termasuk salah satu 

cara bagi setiap orang yang berkeinginan 

masuk surga. Insya Allah salam, rahmat 

dan berkah dari Allah SWT akan 

dicurahkan kepada kita semua. Dalam 

mengucap salam harus dengan 

”tadlorru'an wa khuryah” sebagaimana 

ketika memanjatkan doa-doa yang lain. 

Senyum merupakan lambang kerama-

han seseorang. Orang yang di wajahnya 

tak pernah terbersit senyuman maka ia 

akan tampak angker dan konon cepat 

tua. Senyum manis yang bukan artifisial 

dalam pergaulan mencerminkan 

keimanan, merupakan shodaqoh yang 

paling murah biayanya. Senyum yang 

ikhlas, asli, cerminan hati yang jernih, 

dapat  menghangatkan  suasana  

persahabatan yang sehat di manapun 

dan kapanpun. Orang yang murah 

senyum terkesan polos dan terbuka 

pribadinya. ”Senyum di wajahmu untuk 

saudaramu adalah sedekah” (HR. Ibnu 

Hibban dan Al-Baihaqi) tetapi jangan 

suka tersenyum sendirian.

 

c. Berkata Sopan,Tidak Berteriak-teriak.

Ketinggian akhlak seseorang akan 

tampak dalam isi dan cara berbicara. 

Bahasa yang benar, pemilihan kata yang 

sopan, disertai sejumlah “unggah-

ungguh” terhadap siapa yang dihadapi 

mensyaratkan kita semua untuk belajar. 

Mengapa harus memilih kata yang kotor 
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kalau ada kata yang lebih sopan, tanpa 

harus mengurangi makna yang dimak-

sud. Sama-sama mengucap dan berkata, 

apakah beratnya untuk berkata sopan? 

Hanya orang-orang yang sopanlah orang 

yang dapat menghargai dirinya dalam 

kehidupan masyarakat beradap. Banyak 

ayat Al-quran yang menyuruh berkata 

baik, sopan dan bermakna  “….dan 

ucapkanlah kepada mereka kata-kata 

yang baik”  (QS. An-Nisa : 5). Tawadlu 

dan hormat kepada orang lain, terlebih 

orang yang lebih tua menjadi ajaran 

agama dan kepribadian bangsa kita. 

Apabila ini dilakukan dalam kehidupan 

kita di sekolah, di rumah, dan di 

masyarakat jelas akan memiliki nilai 

akhlaqul karimah. ”Barang siapa 

beriman kepada Allah dan hari akhir 

maka hendaklah ia berkata yang baik 

atau (kalau tidak bisa) hendaklah ia 

diam”. (hadits Nabi SAW). Sering kita 

menemui orang yang selalu berteriak 

keras dalam berbicara dengan sesama 

padahal bisa dilakukan dengan volume 

suara yang sedang dan biasa. Seseorang 

yang volume suara keras menunjukkan 

latar belakang pribadi yang bersang-

kutan misalnya rumah tempat tinggal 

dekat dengan sawah ladang yang luas, 

hutan, dan lautan, sehingga sudah 

terbiasa dengan suara keras. Orang yang 

terpelajar  akan menyesuaikan volu-

menya ketika berbicara dengan kelaya-

kan tergantung keperluan, situasi, dan 

kondisi. Dalam QS Al-Hujarat : 2 

disebutkan “ Hai orang-orang yang 

beriman, janganlah kamu meninggikan 

suaramu lebih dari suara nabi, dan 

janganlah kamu berkata kepadanya 

dengan suara keras sebagaimana 

kerasnya sebagian kamu terhadap 

sebagian yang lain, supaya tidak hapus 

pahala amalanmu sedangkan kamu 

tidak menyadari. Sesungguhnya orang-

orang yang merendahkan suaranya di 

sisi Rasululloh mereka itulah orang-

orang yang telah diuji hati mereka oleh 

Allah untuk bertaqwa. Bagi mereka 

ampunan dan pahala yang besar.

d. Berjabat Tangan, Bertemu Guru/ 

karyawan, Bertemu Sesama Siswa.

Ketika kita berjabat tangan ternyata 

ada yang sekedar basa-basi, namun ada 

juga yang serius sampai ke hati nurani 

yang terdalam. Jabat tangan lambang 

kehangatan hubungan persaudaraan. 

Kita dapat merasakan tanda jabat 

tangan yang sekedar senggolan telapak 

tangan atau dengan sepenuh hati. 

Menurut hadits Nabi SAW bertebar 

salam dan berjabat tangan akan 

memperluas rizki dari Allah ta'ala. Jabat 

tangan dengan cium tangan terutama 

terhadap yang lebih tua atau lebih 

dihormati sangat tepat, misalnya 

dengan guru di sekolah, dengan orang 

tua dengan orang alim yang berjasa 

pada kita. Yang demikian tidak akan 

mengurangi nilai harkat dan martabat 

kita, justru menunjukkan orang yang 

bermartabat dan beradab/berakhlakul 

karimah. Orang beriman yang tawadlu' 

akan menghargai kepada setiap orang 

yang ditemui dan disalami serta merasa 

bahwa orang yang ditemui memiliki 

kelebihan iman, ilmu, dan amal shalih. 
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Guru/ karyawan adalah warga sekolah 

yang semestinya dihormati siswa, di 

samping karena usia yang lebih tua, juga 

mereka adalah yang membantu dan 

membimbing belajar siswa. Guru adalah 

orang tua kedua di sekolah, sebagai 

pembimbing ilmu bagi siswa siswinya. 

Mendahului bertegur sapa dan mengu-

cap salam serta berjabat tangan dengan 

guru merupakan perbuatan yang 

terpuji. Sambil berjabat tangan dengan 

guru/karyawan akan sangat terasa lebih 

afdol sekaligus meminta doa restu apa 

yang dicita-citakan dan apa yang sedang 

diinginkan. Tentunya guru/ karyawan 

pasti memberikan doa restu bagi 

kesuksesan anak didiknya. Berjabat 

tangan dan salam akan membawa 

berkah dan kebaikan di antara keduanya. 

Doa dan perlindungan malaikat mengiri-

ngi keduanya sampai keduanya berpi-

sah. Jabat tangan, salam, hormat 

menghormati, panggilan yang sopan, 

sangat menentramkan jiwa dan pribadi 

siswa di sekolah. Persahabatan sesama 

siswa yang tulus dan kekal akan menjadi 

bagian dari aset kehidupan sampai masa 

yang akan datang. Menghormati dan 

mencintai sesama seperti mencintai 

dirinya sendiri. Insya Allah banyak kawan 

akan banyak rejeki dan kemudahan. 

Berkomunikasi sesama teman dengan 

tulus, menghargai, dan menjaga agar 

tetap dalam keselamatan dan ridlo Allah 

SWT.

e. Tetap Tertib di Sekolah, Masuk Tepat 

Waktu

Siswa yang datang terlambat paling 

sering dengan alasan kesiangan. Apabila 

alasan itu hanya sekali dua kali mungkin 

masih bisa diterima, tetapi kalau 

berulang kali akan menunjukkan betapa 

pemalas dan tak dapat mengatur diri 

pribadi siswa. Biasanya anak yang sering 

terlambat ke sekolah hanya anak 

tertentu saja. Hal ini menunjukkan tidak 

adanya kerja sama yang baik dengan 

orang tua dalam hal bangun pagi. 

Bagaimana dengan sholat subuhnya? 

Bagi pribadi yang taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya tentu akan menjadi manusia 

berkualitas yang dapat menghargai dan 

mengatur waktu dalam hidup ini 

termasuk tepat waktu masuk sekolah. 

Ketika sampai di sekolah banyak siswa 

yang masih berada di tempat parkir 

sambil ngobrol dan tidak segera menuju 

ke kelasnya masing-masing. Hal ini 

menimbulkan kecurigaan apabila ada 

helm atau asesoris kendaraan yang 

hilang. Tentu kita tidak ingin menjadi 

orang yang dicurigai atas hilangnya 

barang-barang milik siswa. Apalagi di 

tempat parkir dapat mengganggu siswa 

lain yang akan meletakkan sepeda 

motornya.

f. Menghormati Tamu, dan Mengucap 

Terimakasih.

Tamu yang datang di sekolah adalah 

tamu kita bersama. Kita hormati dan kita 

bantu apa kepentingannya. Tamu jangan 

sampai terlantar. Kita sambut dengan 

senyum, kepentingannya apa, mau ber-
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temu dengan siapa dan kita berusaha 

membantunya. Setidaknya dengan 

tegur sapa yang sopan akan sangat 

membantu mereka. Kita tidak mem-

beda-bedakan sikap dalam menerima 

tamu, seyogyanya kita biasa- biasa saja 

dalam menerima tamu dan sama 

dengan yang lain. Seperti apapun 

keadaan setiap muslim akan senantiasa 

berterimakasih dan bersyukur kepada 

Allah. Sebagai makhluk sosial manusia 

pasti hidup bersama dan saling mem-

bantu. Kewajiban setiap orang untuk 

berterimakasih kepada orang yang telah 

membantu, sekecil apapun bantuan itu. 

Apabila seseorang masih mau berterima 

kasih kepada orang lain dan itu diucap-

kan lisan secara langsung, sesungguhnya 

ia masih mengakui kekurangan dirinya 

atas bantuan orang lain. Orang hidup 

pasti memerlukan bantuan orang lain 

sehingga tidak perlu malu mengucap 

terimakasih kepada sesama manusia. 

Orang yang tidak pernah berterima kasih 

dalam hatinya akan merasa mampu dan 

lama kelamaan cenderung untuk tidak 

berterimakasih (bersyukur) kepada 

Allah SWT.

g. Menjaga Keamanan dan Keutuhan 

Sarana Sekolah, dan Menjaga Keber-

sihan Lingkungan.

Dalam QS Al-Maidah:74 “Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan.” Dalam sebuah hadits 

dikisahkan bahwa mencegah diri dari 

berbuat keburukan merupakan sedekah 

yang berpahala. Dari hadits tersebut 

setiap orang pasti bisa melakukannya 

hanya bisakah kita dapat menahan diri 

untuk tidak berbuat kerusakan? 

Keutuhan sarana sekolah dan keamanan 

sekolah dari perbuatan pengrusakan 

merupakan tugas kita bersama seluruh 

warga sekolah. Menjaga lingkungan 

sekolah, kerindangan pohon pelindung 

sekolah, taman bunga dan tanaman hias 

yang ada wajib bagi penghuni sekolah. 

Konsekwensinya tentu banyak daun dan 

sampah bertebaran di pekarangan 

sekolah. Apabila kita termasuk golongan 

orang beriman tentu tidak tega melihat 

sampah di sembarang tempat, kita pasti 

akan menaruhnya di tempat sampah. 

Hanya orang sembarangan yang mem-

buang sampah sembarangan karena 

itulah setiap pribadi mau dan bersedia 

menjaga kebersihan lingkungan sehing-

ga lingkungan sekolah akan menjadi 

lebih bersih, indah, nyaman untuk 

belajar, dan kita akan merasa enjoy 

dalam berbagai kegiatan di sekolah. 

Kebersihan lingkungan kita merupakan 

cerminan sifat dari penghuninya.

h. Etika Masuk Ruang Guru dan Etika 

Belajar di Perpustakaan.

Siswa pasti memiliki kepentingan 

dengan guru dengan masuk ke ruang 

guru untuk menemui guru karena memi-

liki berbagai urusan di antaranya urusan 

nilai, urusan ulangan, urusan remidial, 

urusan tugas, urusan kegiatan sekolah, 

dan lainnya. Kenali nama Bapak/Ibu 

guru yang akan dicari/ditemui dan di 

mana tempat duduknya, jangan menye-

but nama bu guru kimia, pak guru 

biologi, pak guru matematika, dan 
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sebagainya. Jangan lupa ketika masuk 

ruangan mengucap uluk salam “asssa-

lamu'alaikum.” Dalam firman Allah SWT 

yang artinya “Hai manusia, sesung-

guhnya kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perem-

puan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal mengenal” sesungguhnya 

orang yang paling mulia di antara kamu 

di sisi Allah ialah orang yang paling 

bertakwa di antara kamu. “Sesung-

guhnya Allah maha mengetahui lagi 

maha Mengenal” (QS Al-Hujurat:13). 

Marilah kita sadari bersama  bahwa 

saling bersilaturrahmi itu merupakan 

kebutuhan hidup dan juga merupakan 

perintah agama kita masing-masing. 

Perbanyaklah kenalan dengan silatur-

rahmi. Tingkat sosial seseorang akan 

tampak dari luasnya kenalan dan 

trampilnya berkomunikasi sesama 

manusia terutama dengan orang-orang 

yang berjasa kepadanya. Dalam 

berkomunikasi diperlukan kemauan dan 

keberanian untuk berupaya memahami 

orang lain. Keterampilan bergaul dan 

berkomunikasi dengan orang lain 

semakin bervariasi dan kompleks. Insya 

Allah kita semakin terampil dalam hidup 

bermasyarakat tetapi harus berani 

menerima kritik dan saran untuk 

membangun kebaikan. Perpustakaan 

merupakan sarana belajar di sekolah 

yang penting. Buku sebagai bacaan dan 

sumber belajar yang harus dijaga. 

Siapapun yang masuk di perpustakaan 

hendaknya menandatangani buku 

berkunjung, ketika mencari buku 

dilakukan dengan hati-hati dan ditata 

kembali sesuai tatanan semula apabila 

sudah selesai. Jangan kita mengacak 

susunan buku yang ada di rak/almari. 

Jangan merobek  atau menyilet buku 

untuk kepentingan pribadi. Jangan pula 

mengorek-orek kertas di buku tersebut. 

Dalam belajar di perpustakaan diusaha-

kan tidak ramai atau mengganggu orang 

lain yang sedang belajar. Sebaiknya kita 

memanfaatkan perpustakaan secara 

baik dan benar. Kita dapat mencatat 

pengetahuan dengan mengutip dari 

buku perpustakaan, ensiklopedi, dan 

buku referensi yang ada.

i. Sholat Berjamaah di Masjid dan Berdoa 

Ketika akan Belajar.

Shalat fardlu dengan berjamaah 

akan lebih baik dari shalat sendirian 

(munfarid) dengan kelipatan 27 derajat 

kebaikannya. Sebagaimana sabda Nabi 

SAW yang artinya “shalat berjamaah itu 

lebih utama dibanding shalat sendirian 

dengan dua puluh tujuh derajat keuta-

maan.” Sebelum melaksanakan sholat 

ambil air wudlu dengan tertib dan penuh 

konsentrasi. Betul-betul berwudlu de-

ngan niat yang bulat dan rukun wudlu 

yang tertib dan sempurna. Sebelum 

masuk ke dalam masjid sekolah 

sebaiknya berdoa. Masjid adalah tempat 

suci, maka jangan tidur di masjid, apalagi 

sampai ngiler. Pakailah masjid untuk 

ibadah, berdoa, ta'lim pengajian, dan 

sebagainya. Sangat bagus dan disu-

nahkan ketika masuk masjid menjalan-

kan shalat tahiyatul masjid (sebelum 

sholat jamaah dimulai). Dengan niat 
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diam berada di masjid, berdzikir, 

tafakkur dapat melaksanakan I'tikaf. 

Segala upaya untuk mencapai keinginan 

hendaklah disertai dengan doa terlebih 

dahulu. Begitu juga sebelum memulai 

belajar di kelas, hendaklah berdoa agar 

Allah mengabulkan keinginan kita dalam 

belajar.

2. Kegiatan Iman dan Taqwa.

Dengan ditetapkan sebagai sekolah 

rintisan model Imtaq tingkat SMA yang 

merupakan bentuk kepercayaan peme-

rintah Kabupaten Bantul, sekolah tentu-

nya merasa gembira dan bangga. Seko-

lah model Imtaq ini merupakan hasil 

kerjasama dan kerja keras dari pimpinan 

sekolah, guru, siswa, orang tua, komite 

sekolah, dan juga masyarakat yang telah 

mempercayakan putra-putrinya untuk 

menuntut ilmu di SMA Negeri 1 Pleret 

Kabupaten Bantul. Ini merupakan suatu 

amanah. Sebagai sekolah model Imtaq, 

SMA Negeri 1 Pleret melaksanakan 

program peningkatan Imtaq dalam 

mewujudkan salah satu misinya yaitu 

meningkatkan iman dan taqwa dalam 

rangka memperkuat kepribadian peser-

ta didik sebagai insan beragama. Adapun 

program unggulan yang dilaksanakan di 

SMA Negeri 1 Pleret adalah sebagai 

berikut: penambahan jam pelajaran 

agama yang dalam kurikulum memiliki 

alokasi waktu 2 jam tatap muka, 

ditambah menjadi 3 jam tatap muka, 

pelaksanaan kegiatan pengajian/ 

tadarus bersama setiap hari jumat pagi 

pukul 07.00-07.25 sebelum kegiatan 

belajar mengajar dimulai, yang dipandu 

oleh siswa secara bergilir. Bagi yang 

belum bisa mengaji, dibimbing baca tulis 

huruf Al-Quran pada jam pelajaran iqro, 

sehingga siswa dapat mengikuti 

kegiatan tadarus bersama. Untuk pelak-

sanaan infak siswa juga dilaksanakan 

setiap hari Jumat pagi. Sedang pelak-

sanaan praktek ceramah oleh siswa 

dilakukan sesudah jamaah sholat dhu-

hur yang diikuti oleh siswa, bapak/ibu 

guru, dan karyawan sekolah di mana 

salah satu siswa menyampaikan penge-

tahuan agama yang didapatkan melalui 

kuliah tujuh menit (Kultum). Pengajian 

kadang dilaksanakan bagi guru dan 

karyawan muslim setiap 2 bulan sekali 

dengan harapan dapat menjalin 

silaturahmi dan dapat menambah 

wawasan agama. Pengajian kelas 

dilaksanakan setahun 2 kali di rumah 

siswa dengan harapan menambah 

kemandirian siswa untuk melaksanakan 

kegiatan sendiri, menjalin silaturahmi 

dengan sesama siswa, guru pembim-

bing, dan orang tua siswa. Pesantren 

kilat diselenggarakan setiap ramadhan 

untuk meningkatkan ketaqwaan terha-

dap Tuhan Yang Maha Esa melalui 

suasana keagamaan yang dapat dicapai 

dengan tertib, aman terpelihara 

kerukunan intern umat beragama 

(ukhuwwah islamiyah). Syi'ar-syi'ar 

ibadah Islam di antaranya dimaksudkan 

untuk menggapai akhlak mulia. Shalat 

antara lain dimaksudkan untuk mentar-

biyah dan mendidik manusia agar 

berhenti dari segala perbuatan keji dan 

munkar (QS Al-'Ankabut: 45). Ibadah 

puasa dimaksudkan, di antaranya untuk 
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menggapai tingkatan taqwa (QS Al-

Baqarah: 183). Berkaitan dengan ibadah 

puasa ini, Rasulullah saw bersabda, 

“Siapa yang tidak meninggalkan ucapan 

dan perbuatan palsu (bohong), maka 

tidak ada keperluan bagi Allah swt 

terhadap puasa seseorang yang hanya 

sekadar meninggalkan makan dan 

minum” (HR Bukhari). Zakat, infak dan 

sedekah, di antara rahasianya adalah 

untuk menyucikan dan membersihkan 

jiwa dari berbagai sifat buruk dan tercela 

(QS At-Taubah: 103). Kegiatan ektra-

kurikuler meliputi kegiatan: pem-

berantasan buta aksara Al Qur'an, 

hadroh, seni baca Al Qur'an dan nasyid. 

Dengan memperhatikan beberapa 

aspek keunggulan yang ada di SMA 

Negeri 1 Pleret, kegiatan program imtaq 

tersebut akan mampu mencetak putra 

bangsa yang cerdas, terampil dan 

berbudi luhur. Kehidupan muda-mudi 

sekarang ini semakin kompleks dan 

penuh dengan tantangan. Pemuda yang 

alim, tidak pernah meminum-minuman 

keras, dapat menjamah ke narkoba, 

tidak merokok, tak melakukan perbuat-

an maksiat malah diejek dikatakan 

sebagai pemuda tidak gaul. Jika kurang 

iman dan taqwa kepada Allah SWT, 

seorang pelajar akan mudah terseret 

dan ikut tenggelam dalam dunia muda-

mudi yang tidak bermoral. Karena tan-

tangan tersebut, SMA Negeri 1 Pleret 

Kabupaten Bantul berusaha menanam-

kan akhlakul karimah, menanamkan 

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 

SWT, agar para siswa-siswinya selamat di 

dunia dan selamat di akhirat.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dengan menggunakan manajemen 

berbasis sekolah dalam membina 

akhlaqul karimah diharapkan siswa 

dapat mengamalkan dalam perbuatan-

nya baik di sekolah maupun dalam 

kehidupan di masyarakat. Selain itu 

dengan menanamkan iman dan taqwa 

kepada Allah SWT, para siswa yang 

dididik di SMA Negeri 1 Pleret Kabu-

paten Bantul dapat menjadi manusia 

yang cerdas dan mandiri, serta dapat 

membentengi diri dari perbuatan 

negatif seperti minum-minuman keras, 

berbuat maksiat, dan melakukan 

perbuatan yang melanggar norma-

norma agama lainnya, sesuai harapan 

bersama, dan bisa mengamalkan ilmu 

yang didapatkan selama mengikuti 

pendidikan di sekolah ini kepada 

masyarakat, tidak terjerumus dalam 

pergaulan muda-mudi yang semakin 

mengarah kepada pergaulan bebas. 

Tetapi, sebaliknya bisa mengajak dan 

mengangkat muda-mudi yang terjeru-

mus dalam pergaulan bebas dan 

perbuatan negatif menjadi muda-mudi 

yang sadar kembali dan menjauhi serta 

meninggalkan perbuatan negatifnya.

Kemuliaan akhlak pada akhirnya 

akan mengantarkan orang-orang ber-

iman ini ke dalam surga. Rasulullah saw 

bersabda, “Yang paling banyak menye-

babkan manusia masuk surga adalah 

ketaqwaan kepada Allah SWT dan akhlak 

yang baik, sementara yang paling banyak 

menyebabkan manusia masuk neraka 

adalah mulut dan kemaluan.” (hadits 
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Hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, At-

Tirmidzi dan Ibnu Majah).

2. Saran.

Manajemen sekolah yang dilaksa-

nakan di SMA Negeri 1 Pleret Kabupaten 

Bantul dalam membangun akhlaqul 

karimah masih perlu diintensifkan lagi 

mengingat dalam pegaulan remaja 

menuju akhlaq yang sesuai harapan kita 

bersama membutuhkan kerja sama dari 

seluruh stakeholder sekolah secara 

terpadu.
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