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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

Agar masalah ini dapat dipahami serta menghindarkan dari 

kesalahpahaman perlu kiranya dikemukakan kerangka teoritis atau disebut 

juga dengan tinjauan buku sebagai pendukung teoritis, agar penelitian ini 

dapat terarah dan tepat sasaran.  

1. Penguasaan Materi  

Penguasaan berasal dari kata “kuasa” yang berarti mampu atau 

kemampuan. Jadi penguasaan berarti kemampuan untuk memahami atau 

menerapkan pengetahuan, kepandaian dan sebagainya. Jadi penguasaan 

adalah usaha untuk menguasai bahan oleh siswa secara tuntas.
13

 

Penguasaan diartikan juga sebagai kemampuan, kesanggupan, kekuatan, 

atau kebolehan untuk melakukan sesuatu.  

Berdasarkan definisi di atas pembahasan tentang penguasaan 

menekankan kepada kemampuan atau kompetensi. Kompetensi itu 

sendiri dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari 

dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif 

dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.
14

  

                                                            
13Abu Ahmadi dan Joko Prasetyo,Op.Cit, h.157  
14E.Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), 

h. 38 
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Lebih lanjut misalnya Amril M mengatakan bahwa kompetensi 

sesungguhnya menuntut kemampuan untuk dapat melakukan sesuatu 

pekerjaan tertentu secara tepat sesuai tuntutan persyaratan sebuah 

pekerjaan. Dengan kata lain dapat pula dikatakan bahwa kompetensi 

berorientasi pada kemampuan unjuk kerja secara profesional dalam 

melakukan perbuatan tertentu bila dapat melakukannya sesuai standar 

yang ditetapkan dalam perbuatan tersebut atau setidaknya sesuai dengan 

kemampuan “generic” perbuatan yang dilakukan, selanjutnya dapat 

mengembangkan kemampuan unjuk kerja tersebut dalam konteks dimana 

perbuatan itu dilakukan.
15

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penguasaan materi 

merupakan kompetensi atau kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran dalam suatu mata pelajaran yang 

mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. 

Kompetensi sesungguhnya tidak bisa dpisahkan dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi diantaranya penguasaan siswa terhadap pembelajaran 

meliputi: 

1. Waktu yang dibutuhkan untuk belajar. 

2. Kesempatan belajar, maksudnya adalah kondisi yang dimiliki untuk 

belajar. 

3. Kejelasan guru dalam menyampaikan pelajaran. 

                                                            
15

Amril M, Keberadaan PTKIN di Era Globalisasi (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat UIN SUSKA Riau, 2017), h.39  
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4. Kesistematisan guru dalam menjelaskan pelajaran, maksudnya adalah 

seorang guru dalam memberikan pelajaran secara berurutan. 

5. Keefektifan test yang diberikan guru sebagai timbal balik dari 

pelajaran yang telah di sampaikan.
 16

  

Penguasaan siswa pada pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yakni waktu belajar, kesempatan belajar, kejelasan guru dalam 

menyampaikan pelajaran, kesistematisan guru dan keefektifan test. Dari 

penjelasan tersebut faktor yang mempengaruhi penguasaan siswa tidak 

hanya dari dalam diri siswa tetapi juga guru yang mengajar dan 

menjelaskan materi pelajaran dalam proses pembelajaran. 

Ketika seorang siswa telah menguasai pelajaran maka proses 

belajar mengajar dikatakan telah berhasil. Ukuran keberhasilan belajar 

dalam pengertian yang operasional adalah penguasaan suatu bahan 

pelajaran. Indikator keberhasilan belajar mengajar apabila merujuk pada 

rumusan operasional, maka belajar dikatakan berhasil apabila diikuti ciri-

ciri sebagai berikut: 

1. Daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

tinggi baik secara individu maupun kelompok. 

2. Perilaku yang di gariskan dalam tujuan instrusksional khusus telah di 

capai oleh siswa secara baik. 

3. Terjadinya proses pemahaman materi secara bertahap sehingga 

mengantarkan pada pemahaman materi tahap berikutnya. 

                                                            
16Pupuh Faturahman, Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum dan 

Konsep Islam (Bandung : Refika Aditama,2007), h.113 
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Ketiga ciri keberhasilan di atas, bukanlah semata-mata 

keberhasilan aspek kognitif saja tetapi harus dari semua aspek seperti 

afektif dan psikomotornya
17

  

Kemudian selain dari pendapat-pendapat diatas mengenai 

penjelasan penguasaan penulis menemukan definisi yang lebih 

komprehensif dikemukakan oleh Dahar yang mendefinisikan penguasaan 

konsep sebagai kemampuan siswa dalam memahami makna secara ilmiah 

baik teori maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 

definisi penguasaan konsep menurut Bloom yaitu kemampuan menangkap 

pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang 

disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan 

interpretasi dan mampu mengaplikasikannya. Berdasarkan pendapat-

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penguasaan konsep adalah 

kemampuan siswa dalam memahami makna pembelajaran dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
18

 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas penulis menyimpulkan 

bahwa dalam suatu pembelajaran siswa bukan hanya dituntut untuk 

mengetahui dan memahami aspek kognitif saja melainkan harus 

menguasai materi dan mengaplikasikan apa yang ia ketahui yang akan 

nampak pada perubahan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari, 

maka dengan begitu siswa dapat dikatakan berhasil dalam pembelajaran. 

                                                            
17Ibid, h.113 
18

Bajongga Silaban,”Hubungan Antara Penguasaan Konsep Fisika Dan Kreativitas 

Dengan Kemampuan Memecahkan Masalah Pada Materi Pokok Listrik Statis”. Jurnal Penelitian 

Bidang Pendidikan.Vol 20 (I), No 65-75,2014,h.66 
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Dengan kata lain penguasaan materi adab bergaul siswa itu bisa 

mempengaruhi etika pergaulan siswa itu sendiri dimana siswa yang 

memiliki penguasaan materi adab bergaul yang tinggi maka etika 

pergaulan siswa itu pun akan baik. Karena penguasaan materi disini tidak 

hanya dilihat dari nilai ujian atau rapor saja tetapi juga sikap dan 

psikomotornya bagaimana siswa tersebut dapat mengaplikasikan materi 

yang telah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, di 

lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. 

Sehingga tujuan pembelajaran pada materi adab bergaul tersebut dapat 

tercapai. 

2. Adab Bergaul 

a. Pengertian Adab 

Kata adab (اداب) berasal dari kata دب   artinya sesuatu yang bagus 

sekali, atau persiapan, pesta. “Adab” dalam pengertian ini sama dengan 

kata latin urbanitas, kesopanan, sopan santun, kehalusan budi bahasa 

dari orang-orang kota, kebalikan dari kekerasan orang badui. Jadi adab 

artinya akhlak yang baik. Sedangkan, dalam bahasa Yunani adab 

disamakan dengan kata ethicos atau ethos, yang artinya kebiasaan, 

perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Ethicos 

kemudian berubah menjadi etika.
 19

 

Secara terminologi adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah 

laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari 

                                                            
19Ali Noer,“Konsep Adab Siswa dalam Pembelajaran Menurut Az-Zarnuji dan 

Implikasinya Terhadap Pendidikan Karakter di Indonesia”. Jurnal Al-hikmah. Vol. 14, No. 2, 

Oktober 2017, h.184 
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satu generasi ke generasi berikutnya.
20

 Menurut Syed Muhammad An-

Naquib Al-attas adab adalah ilmu tentang tujuan mencari pengetahuan, 

Sedangkan tujuan mencari pengetahuan dalam Islam ialah menanamkan 

kebaikan dalam diri manusia sebagai manusia dan sebagai pribadi. 

Demikian halnya menurut Marwan Ibrahim Al-Kaysi Adab adalah 

perilaku baik yang diambil dari Islam, berasal dari ajaran-ajaran dan 

perintah-perintahnya. Senada dengan hal itu Al-Jurjani mengemukakan 

bahwa adab merupakan pengetahuan yang dapat menjauhkan seseorang 

yang beradab dari kesalahan-kesalahan.
21

 

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa adab adalah 

kebiasaan, etika dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai 

muatan nilai baik yang diambil dari Islam, berasal dari ajaran-ajaran 

dan perintah-perintahnya, serta menanamkan kebaikan dalam diri 

manusia sebagai manusia dan sebagai pribadi serta dapat menjauhkan 

dari kesalahan-kesalahan sehingga menjadi manusia yang beradab. 

Sedangkan pergaulan itu sendiri diartikan sebagai suatu 

hubungan yang meliputi tingkah laku individu.
22

 Jadi yang dimaksud 

adab bergaul adalah aturan tingkah laku, etika, sopan santun yang 

berasal dari ajaran Islam untuk berinteraksi dan bersosialisasi kepada 

sesama manusia sehingga terjadi hubungan tingkah laku yang baik antar 

individu lainnya. 

                                                            
20Abd Haris, Loc.Cit, h.62 
21 Ali Noer, Op.Cit, h. 184 
22

Gunarsa, Y. dan Singgih D, Psikologi Untuk Muda-Mudi, (Jakarta: Gunung Mulia, 

2004), h.36 
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b. Ruang Lingkup Adab 

Dalam pembahasan ruang lingkup adab sangat luas cakupannya 

tidak terbatas pada masalah manusia semata. Pembahasan ruang 

lingkup adab itu dapat dipaparkan sebagai berikut: 

Pertama, adab merupakan kegiatan yang mengatur hubungan 

seseorang dengan Khaliknya (tauhid), kelengkapan uluhiyah dan 

rububiah seperti keyakinan terhadap Allah, malaikat-malaikatNya, 

rasul-rasul Allah, kitab-kitabNya, hari kiamat dan ketetapan kadar baik-

buruk dari Allah. 

Kedua, adab merupakan kegiatan yang mengatur kedisiplinan 

seseorang terhadap dirinya, terhadap sesamanya dan mengatur kegiatan 

sehari-hari. Ketetapan ini disusun sendiri secara sistimatis mulai dari 

bangun tidur, melakukan kegiatan atau aktifitas, istirahat, kerja hingga 

tidur kembali. Dalam bahasa Islam ketetapan itu disebut al-„asr (waktu-

waktu yang telah ditentukan) yaitu dengan melakukan shalat lima 

waktu sehari semalam. Waktunya tidak boleh dirubah kecuali hal-hal 

yang telah ditetapkan untuk membolehkannya. 

Ketiga, adab merupakan kegiatan yang mengatur hubungan sesama  

manusia yang menyangkut kehidupannya. Manusia yang beradab 

senatiasa memiliki pengetahuan yang baik dalam menempatkan segala 

kedudukan dan martabat segala ciptaan Allah SWT dalam hidup ini, 

termasuk hubungan dengan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan 

seluruh ciptaan Allah SWT, yang semua itu telah diatur atau ditata oleh 
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Allah SWT, yang kemudian disampaikan para utusan-Nya kepada 

manusia. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur’an:
23

 

                   

                     

                     

                      

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya 

malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang 
berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa 

air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya 

dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin 

dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh 

(terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 

memikirkan.“ (Q.S. Al-Baqarah (2): 164). 

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup 

adab terbagi menjadi tiga yaitu adab yang mengatur hubungan 

seseorang dengan khaliknya, adab yang mengatur seseorang terhadap 

dirinya, dan adab yang mengatur hubungan sesama manusia atau 

disebut juga dengan adab bergaul.  

c. Macam-Macam Adab 

Gambaran orang yang beradab pada dasarnya adalah orang yang 

selalu menjalani hidupnya dengan aturan atau tata cara. Tidak ada 

bagian dari aktivitas kehidupannya terlepas dari tata cara (adab) yang 

diikutinya. Karena aktivitas hidup manusia bermacam-macam dan 

                                                            
23

Ali Noer. Op.Cit, h. 43-44 
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masing-masing membutuhkan tata cara, maka muncul pula berbagai 

macam adab. 

Adapun macam-macam adab yaitu sebagai berikut: 

1) Adab dalam kehidupan Seharian: 

a) Adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan 

b) Adab ketika musibah dan menerima nikmat 

c) Adab menjaga diri dan maruah 

d) Adab berpakaian dan berhias diri 

e) Adab menjaga orang sakit 

f) Adab musafir 

g) Adab bernegara 

h) Adab dengan pemimpin 

i) Adab berjuang 

2) Adab dalam kehidupan bersosial : 

a) Adab terhadap muslim dan bukan  muslim 

b) Adab menerima dan melayani  tamu 

c) Adab bekerja 

d) Adab bercakap dalam majlis 

e) Adab amar makruf dan nahi munkar 

f) Adab di tempat rekreasi 

g) Adab menjaga kemudahan kawan 

h) Adab ziarah jenazah 

i) Adab menjaga alam 
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j) Adab memberi dan menerima sedekah 

k) Adab berjual beli 

3) Adab dalam menunaikan ibadah : 

a) Adab membaca al-Quran 

b) Adab di masjid atau surau 

c) Adab berdoa 

d) Adab beribadah 

4) Adab terhadap ibu bapak dan keluarga  

a) Adab dengan ibu bapak 

b) Adab bergaul dengan keluarga 

c) Adab berbakti kepada ibu bapak 

5) Adab menuntut ilmu 

a) Adab menjaga harta sekolah 

b) Adab berguru 

c) Adab menuntut ilmu 

d) Adab berpidato 

6) Adab terhadap Allah dan Rasul  

a) Adab zikrullah 

b) Adab menghormati Rasul SAW.
24

 

Kemudian penulis menyimpulkan bahwa secara garis besar 

berbagai macam adab itu  dibedakan menjadi dua, yaitu adab yang 

bersifat  pribadi  dan adab yang bersifat sosial. Adab yang bersifat 

                                                            
24Asmawati Suhid, “Pengajaran Adab & Akhlak Islam Dalam Membangunkan Modal 

Insan”. Jurnal Pengajian Umum. Vol. 8, 2007,h. 172-173 
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pribadi terkait dengan segala tata cara/ prilaku yang menyangkut diri 

kita sendiri, seperti adab beribadah, adab makan, adab memakai 

pakaian, adab akan tidur dan lain-lain. Sedangkan adab yang bersifat 

sosial terkait dengan prilaku kita dengan orang lain, seperti adab 

memberi sedekah, adab menjenguk orang sakit, adab berbicara atau 

dengan kata lain adab yang bersifat sosial ini disebut juga dengan adab 

bergaul. 

d. Pentingnya Adab Bergaul 

Keberadaan pembahasan adab sejalan dengan agama Islam, ia 

menjadi salah satu inti dari ajaran Islam. Hal ini dikarenakan dalam 

adab terdapat beberapa unsur penting yaitu: aqidah, ibadah, adab, dan 

muamalah, unsur ini semua tidak bisa dipisah-pisahkan. Manakala salah 

satu dari perkara tersebut di lupakan, maka akan terjadi ketimpangan 

dalam perkara dunia dan akhiratnya. Hal ini sebagaimana digambarkan 

dalam al-Qur’an Al-Furqon (25: 63): 

                     

        

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-

orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila 

orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata 

(yang mengandung) keselamatan.” 

Dan Allah SWT juga berfirman: 
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. “(QS. 

An-Nahl : 90). 

Dari dalil-dalil diatas, menunjukkan pentingnya adab bagi 

manusia. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu memanifestasikan hal 

tersebut agar kita mendapatkan kedudukan yang mulia dihadapan Allah 

dan RasulNya serta manusia. Dari penjelasan tersebut di atas, maka 

terlihat jelas betapa pentingnya adab bagi manusia. Dalam Islam Allah 

SWT telah menjelaskan bahwa adab memiliki pengaruh yang besar 

untuk mendatangkan kecintaan dari manusia, sebagaimana firman-Nya: 

                      

                       

                 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut, 

terhadap mereka. Seandainya kamu bersikap keras lagi berhati kasar 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (Al-Imran : 159). 

Selain itu, pentingnya adab bagi manusia karena adab menuntun 

manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari 
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tingkah laku buruk. Serta dapat mengatur, mengarahkan manusia 

kepada fitrahnya yaitu menyembah dan taat kepada pancaran sinar 

petunjuk Allah SWT, dengan adab yang benar niscaya manusia dapat 

menyelamatkan dirinya dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan 

yang keliru lagi menyesatkan. Dari itu pula, pemahaman yang benar 

terhadap adab ini pula, dapat mennghaluskan budipekerti seseorang. 

Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin 

tinggi pulalah budi pekertinya.
25

 

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa adab 

sangat penting bagi manusia karena adab menjadi salah satu inti dari 

ajaran Islam. Hal ini dikarenakan dalam adab terdapat beberapa unsur 

penting yaitu: aqidah, ibadah, adab, dan muamalah, Ini semua tidak bisa 

dipisah-pisahkan. Selain itu adab menuntun manusia kepada tingkah 

laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk serta 

mengarahkan fitrahnya yaitu menyembah dan taat kepada petunjuk 

Allah SWT.  

Kemudian adab bergaul ini penting karena adab yang benar 

niscaya manusia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran-pikiran dan 

perbuatan-perbuatan yang keliru lagi menyesatkan, seseorang yang 

memiliki adab atau etika yang baik tentunya akan diterima dan dicintai 

oleh manusia karena fitrah manusia senang kebaikan maka dengan 

begitu akan terjalin hubungan yang baik antar sesama manusia. 

                                                            
25 Syahri Kismanto, 2016.Konsep Adab dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam 

Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Tesis. Tidak Diterbitkan. Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan. UIN SUSKA Riau: Pekanbaru,h. 21-24 
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e. Adab-Adab Bergaul dengan Saudara Kaum Muslimin  

1. Memilih teman duduk yang memiliki agama yang baik. 

2. Menampakkan rasa senang, bersikap lembut, dan rasa sayang kepada 

saudara-saudara secara Muslim. 

3. Saling menasehati di antara saudara-saudara sesama Muslim. 

4. Saling tolong menolong di antara teman 

5. Saling bersikap tawadhu’ terhadap sesama teman, tidak bersikap 

angkuh dan saling berbangga-banggaan terhadap mereka. 

6. Berbaik sangka kepada teman-teman dan tidak mencari-cari 

kesalahan mereka. 

7. Saling memaafkan dan menahan amarah. 

8. Dilarang saling mencela dengan gelar-gelar yang buruk. 

9. Lebih mendahulukan saudara seiman (dalam kebaikan). 

10. Saling menutup aib satu sama lain.
26

 

3. Materi Adab Bergaul dengan Teman dan Saudara Pada Mata 

Pelajaran Akidah Kelas VIII  

Materi pembelajaran adab bergaul dengan teman dan saudara 

merupakan salah satu pokok bahasan pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak pada kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Bahrul Ulum. Materi 

ini diajarkan dalam 3 kali pertemuan dengan rincian 1 kali pertemuan 

adalah 2x40 menit. 

                                                            
26

Majid Sa’ud Al-Ausyan, Adab & Akhlak Islam (Jakarta: Darul Haq, 2014),h. 339 



 

 

 

 

24 

Penulis akan menguraikan tentang materi pembelajaran adab 

bergaul yang terdiri atas beberapa sub pokok bahasan sebagai berikut: 

a. Pengertian adab bergaul dengan teman dan saudara 

Adab bergaul dengan teman dan saudara adalah tata cara 

yang mengatur hubungan antara seseorang dengan lainnya yang 

didasari oleh sebuah perilaku kesopanan, kehalusan serta kebaikan 

budi pekerti dengan beradab maka persaudaraan yang dibina akan 

semakin harmonis, saling menghargai antara yang satu dengan 

yang lainnya. 

b. Dalil – dalil tentang adab bergaul dengan teman dan saudara 

 ْاألَِخالَُّء  يَْىَمئٍِذ  بَْعُضهُْم   لِبَْعٍض  َعُدوٌّ  إاِلَّ  اْلُمتَّقِينَ 

 “Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama 
lain, kecuali mereka yang bertakwa”.( Q.S. Az-Zukhruf (43) : 67) 

 

Dari ayat di atas Allah swt memerintahkan kepada kita hendaknya 

pandai- pandai memilih teman bergaul dalam kehidupan di dunia 

dimana hidup tak terulang dan hanya sekali,  karena pengaruh 

baik dan buruk tergantung dari teman-teman dan sahabatnya, 

bahkan tidak jarang kita terbawa dan terpengaruh oleh kebiasaan 

baik maupun kebiasaan buruk mereka. Memilih teman yang baik 

bisa menghasilkan syurga tetapi bergaul dengan yang buruk 

menyeret kita ke Neraka. Lihat sabda Rasulullah sebagai berikut: 

َمَثُل اْْلَِليِس قال امنا َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َو َسلََّم  –عن ايب مو سئ عن النيب  
فحا مل املسك  ِكيِ ال نا فخِل اْلِمْسِك وَ حا مِح َو اْْلَِليِس السَّْو ِء كَ الصَّالِ 
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ان تبتا ع منو واما ان جتد منو رحيا طيبة ونافخ الكي  اما ان حيذ يك و اما
 يثة )رواه البخاري ومسلم(حيا خباما ان حيرق ثيا بك واما ان جتد ر 

 Bersumber dari Abu Musa al-Asy‟ariy dari Rasulullah SAW 

bersabda: “Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dengan 
teman buruk adalah seperti penjual minyak wangi dengan pandai 
besi, maka penjual minyak wangi bisa jadi memberimu atau kamu 
membeli darinya atau (paling tidak) kamu akan mendapatkan 
bau wanginya, sedangkan pandai besi bisa jadi akan membakar 
bajumu atau (paling tidak) kamu akan mendapatkan bau tidak 
sedapnya”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

27
 

Jelaslah kehati-hatian kita memilih sebuah komunitas 

pergaulan sangat diperlukan bukan hanya mengatakan saya fleksibel 

bergaul dengan siapa saja, tetapi berlaku cerdaslah untuk 

kepentingan diri kita sendiri agar dunia dan akhirat berhasil. 

Bahkan faktor memilih pasangan pun sangat tergantung dari 

teman  yang menjadi teman pergaulannya,  karena biasanya sifat 

mereka tak  jauh berbeda dengan teman-temannya. 

Dari hadits tersebut juga bisa kita simpulkan bahwa 

lingkungan yang tidak baik, besar kemungkinan dipenuhi oleh 

kebiasaan, tradisi, dan perilaku yang bertentangan dengan syariat 

Islam. Lingkungan masyarakat yang mempunyai tradisi berjudi, 

membuka praktik pelacuran, gemar minuman keras, dan melakukan 

maksiat-maksiat lainnya, merupakan contoh lingkungan yang tidak  

baik. 

 

                                                            
27

Alfiah, Suja’i Syarifandi. Hadist Tarbawi 2 (Pendidikan Islam Dalam Tinjauan Hadist 

Nabi),(Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2015),.h. 73 
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c. Adab Bergaul Dengan Teman Dan Saudara 

1. Bertegur sapa yang santun 

Kebiasaan yang baik yang perlu kita lakukan adalah apabila 

bertemu dengan teman maupun saudara hendaklah menyapa 

dengan tutur kata yang santun dan bermuka manis. Dengan 

bertutur kata yang santun dan bermuka manis dengan teman 

atau saudara yang kita ajak bicara terasa senang dan merasa 

dihormati bukan sebaliknya ketika bertemu dengan teman 

bertutur kata dengan kasar dan memandangnya dengan cuek 

maka teman atau saudara yang diajak bicara tentunya tidak 

nyaman karena dengan berperilaku demikian kita dianggap 

sombong. 

2. Saling bersilaturahmi 

Untuk mempererat persahabatan atau persaudaraan perlu 

menjalin silaturahmi dengan saling mengunjungi, dengan 

mengunjungi akan tahu kondisi dan kabar teman maupun 

saudara. Meskipun di era modern ini silaturahmi bisa melalui 

alat komunikasi tapi alangkah baiknya berkunjung secara 

langsung ke rumah.  

3. Menghargai pendapat orang lain  

Manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki karakter yang 

berbeda, demikian juga dikala memutuskan sesuatu masalah, 

baik dalam pergaulan dengan teman maupun saudara, hal 
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tersebut biasa terjadi pada kita. Sikap yang perlu kita lakukan 

adalah menghargai pendapat yang berbeda dan jangan 

memaksakan pendapat, dari sekian pendapat haruslah kita bisa 

mencari solusi atau langkah pemecahan masalah.  

4. Berjabat tangan apabila bertemu 

Adab yang kita lakukan ketika bertemu dengan teman dan 

saudara adalah saling berjabat tangan, hal ini sudah menjadi 

tradisi budaya di negara, dengan berjabat tangan menunjukkan 

sebuah keakraban. 

5. Tolong menolong  

Dalam sebuah kehidupan tentunya tidak lepas dari sebuah 

masalah, disinilah perlunya seorang teman memberikan 

pertolongan kepada teman ataupun saudaranya, pemberian 

bantuan tidak hanya berupa materi, tetapi bisa berupa saran 

atau nasihat, teman yang baik adalah yang menolong teman 

atau saudara baik dikala suka maupun duka. 

6. Berbaik sangka 

Salah satu sikap yang perlu kita tanamkan dalam 

persaudaraan atau pertemanan adalah kita selalu berfikiran 

positif kepadanya (husnuzzan) dan menjauhkan berprasangka 

negatif (su‟uzzan), dengan berprasangka baik terhindar dari 

sifat saling curiga mencurigai dan tumbuh sikap saling percaya, 
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banyak terjadi perpecahan pertemanan dan persaudaraan yang 

diakibatkan karena selalu berprasangka buruk. 

7. Menjaga Rahasia 

Setiap orang memiliki catatan yang sifatnya rahasia yang 

hanya diketahui oleh sebagian orang, rahasia itu biasanya 

hanya disampaikan seseorang yang memiliki sebuah kedekatan. 

Jadi rahasia yang telah disampaikan kepada seseorang ibarat 

sebuah amanat yang harus dijaga membocorkan rahasia kepada 

orang lain berarti melakukan sebuah pengkhianatan dan 

termasuk salah satu ciri-ciri orang munafik. 

d. Hikmah Adab Bergaul dengan Teman dan Saudara 

1. Terjalin persaudaraan yang didasarkan pada keimanan kepada 

Allah SWT 

2. Saling hormat menghormati antara yang satu dengan yang 

lainnya 

3. Terwujudnya persaudaraan yang baik yang diridhai oleh Allah 

SWT 

4. Dalam menjalin hubungan pertemanan ataupun persaudaraan 

perlu menggunakan adab bergaul sesuai tuntutan Al-Qur’an 

dan sunah rasul. 
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5. Menyadari bahwa sesama muslim adalah saudara, maka perlu 

hubungan yang saling menghormati dan memupuk rasa 

persatuan.
28

 

4. Etika Pergaulan 

a. Pengertian Etika Pergaulan 

Etika sendiri merupakan bagian dari filsafat. Sebagai ilmu 

etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat, etika mencari 

keterangan (benar) yang sedalam-dalamnya. Sebagai tugas tertentu 

bagi etika, etika mencari ukuran baik buruk bagi tingkah laku 

manusia.
29

  

Burhanudin Salam berpendapat bahwa etika dengan 

sendirinya bisa diartikan sebagai ilmu yang membicarakan masalah 

perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik 

dan mana yang jahat. Etika sering disamakan dengan kata moral, 

susila, budi pekerti, dan akhlak.
30

 Kemudian pergaulan itu sendiri 

diartikan sebagai suatu hubungan yang meliputi tingkah laku 

individu.
31

 

Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum dapat 

disimpulkan bahwa etika pergaulan adalah suatu hubungan tingkah 

laku individu yang di dalamnya terdapat suatu norma dan nilai-

nilai yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta 

                                                            
28 Muta’alimah & Abd.Rokhim, Op.Cit. h. 135 
29 Poedjawiyatna, Etika Filsafat Tingkah Laku (Jakarta: Rineka Cipta,2003), h.6 
30Burhanudin Salam,Op.Cit, h.3 
31

Gunarsa, Y. dan Singgih D,Op.Cit h.36 
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merupakan tolak ukur tingkah laku individu yang di gunakan 

masyarakat untuk menentukan baik buruknya suatu tindakan 

manusia dalam kehidupannya sehari-hari. 

Dalam hal ini etika sangat berkaitan erat dengan etiket. 

Etiket itu sendiri merupakan pemahaman tata krama untuk perilaku 

yang pantas. Etiket adalah perangkat operasional yang didasari 

oleh etika. Etiket berbentuk aturan sopan santun dan tata cara 

pergaulan yang baik antara sesama manusia. Bentuk 

implementasinya berupa etiket pergaulan yang berkaitan dengan 

perilaku, sikap, dan busana seseorang.
32

  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa etika 

terhadap sesama manusia termasuk kedalam etika sosial, dimana 

etika terhadap sesama manusia merupakan perilaku sopan santun 

terhadap sesama manusia atau mengatur pergaulan umat manusia. 

Jadi dapat diartikan bahwa etika pergaulan merupakan bentuk 

implementasi atau penerapan dari etika sosial. 

b. Tujuan Etika Pergaulan 

Strike dan Soltis berpendapat etika pergaulan bertujuan 

untuk membatasi suatu pergaulan yang baik dan yang buruk.
33

 Dan 

menurut Lukas dan Rumsari tujuan etika pergaulan adalah supaya 

dalam berkomunikasi dan hubungan dengan orang atau individu 

lain dapat menjalin hubungan dengan baik. Dalam proses 

                                                            
32 Titiek Mulyaningsih,Loc.Cit. 
33 Kenneth A. Strike. dan Johas F. Soltis, Etika Profesi Kependidikan (Yogyakarta: 

Universitas Sanata Dharma,2007), h.85 
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hubungan baik muncul berbagai aturan dan ketentuan yang 

merupakan rambu-rambu norma-norma sebagai pedoman untuk 

bersikap, berperilaku dan bertindak bagi setiap individu.
34

 

Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa tujuan etika pergaulan adalah agar siswa dapat 

mengendalikan diri dalam etika pergaulan yang baik dan benar 

agar tidak melanggar suatu norma-norma yang ada di masyarakat 

dan peraturn-peraturan yang telah ditetapkan di sekolah. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Etika Pergaulan 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi etika pergaulan 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh kebiasaan. Suatu kebiasaan yang sudah mempola, 

dibentuk oleh lingkungan hidup, oleh kebutuhan/needs ataupun 

oleh kehendak meniru, kepatuhan mengikut, biasanya sukar 

diubah karena kebiasaan inipun sudah menghilangkan pengaruh 

dari kewibawaan diri sendiri. 

2. Pengaruh Pendidikan. Pendidikan itu membawa dan membina 

mental seseorang itu semakin baik, dalam arti menjadikan 

seseorang itu semakin baik, dalam arti menjadikan seseorang itu 

lebih cerdas, lebih bermoral, tegasnya lebih maju dari pada 

sebelumnya menerima pendidikan.
35

 

                                                            
34 Dwintara Lukas dan Rumsari Hadi Sumarto, Etiket di Tempat Kerja (Yogyakarta: 

Kanisius,2006),h.14 
35

Burhanudin Salam, Op.Cit.,h. 17 
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3. Pengaruh Agama atau aturan-aturan agama. Setiap agama 

mengandung ajaran etika yang menjadi pegangan bagi perilaku 

para penganutnya.
36

 Bagi orang yang sama sekali tidak pernah 

mendapatkan didikan dan ajaran agama (ataupun tidak pernah 

mempelajari agama itu sendiri), maka langkah-langkah dan 

kebiasaan hidupnya dengan sendirinya tidak dilandasi oleh 

ajaran-ajaran agama itu. 

4. Pengaruh Kesadaran Jiwa. Kesadaran jiwa itu timbulnya adalah 

sebagai akibat atau hasil dari pengalaman, pertimbangan akal 

atau pikir, dan dikuatkan oleh kemauan.
37

 

Menurut Soeparwoto  menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi etika pergaulan pada remaja adalah: 

1. Penyebab dari dalam remaja sendiri (internal) 

a) Sifat manusia. Sifat manusia tidak bisa ditinggalkan 

ataupun dihilangkan. Sifat manusia terbagi menjadi 

beberapa bagian di antaranya adalah sifat baik dan sifat 

buruk.  Sifat baik ini sangatlah penting dan wajib bagi 

manusia untuk dijaga dan dilestarikan. Sifat manusia yang 

buruk ini yang menjadi masalah berat yang harus dilakukan 

pencarian solusinya. Sifat buruk sangat mempengaruhi 

                                                            
36

M.Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2006),h. 41 
37 Burhanudin Salam, Op.Cit,.h.20 
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etika. Sifat ini membuat seseorang bisa lupa kendali 

sehingga melakukan perbuatan buruk.
38

 

b) Kurangnya penyaluran emosi. Hal ini di sebabkan oleh -

perubahan fisik remaja juga menyebabkan perubahan 

psikologis. Keadaan dimana kondisi emosi yang tampak 

lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan normal. Emosi 

yang tinggi pada remaja sebaiknya tidak dibiarkan begitu 

saja, tetapi perlu mendapatkan penanganan yang baik agar 

tidak menimbulkan etika pergaulan remaja yang kurang 

baik. 

c) Kelemahan dalam pengendalian dorongan-dorongan dan 

kecenderungannya. Pada setiap orang akan terjadi 

dorongan-dorongan untuk melakukan hal-hal yang kurang 

baik. Apabila hal yang kurang baik itu tidak bisa 

dikendalikan maka akan terjadi suatu perbuatan yang 

kurang baik juga. 

2. Penyebab dari luar remaja (eksternal) 

a) Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan tempat terbentuknya 

kepribadian seorang individu. Seorang anak merasa aman 

dalam keluarga, karena anak di sayang dan dihargai, tidak 

akan takut menyatakan dirinya, pendapatnya, mendiskusikan 

                                                            
38 M.Yatimin Abdullah, Op.Cit.,h. 40 
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kesulitan yang dihadapainya, sebab anak merasa sebagai 

sumber kekuatannya yang akan selalu membantu di saat 

diperlukan. 

b) Lingkungan masyarakat 

1. Adanya suatu perubahan teknologi. Remaja cenderung 

kurang memiiki etika dalam pergaulannya. Dimana remaja 

kurang dapat mengendalikan diri dan mentalnya belum 

kuat dalam menghadapi perubahan-perubahan baru yang 

ada di sekitar lingkungannya. 

2. Adanya perbedaan faktor ekonomi. Perbedaan ekonomi 

dalam pergaulan sangat mempengaruhi etika pergaulan 

individu. Individu yang berasal dari ekonomi rendah 

kurang dapat mengendalikan dirinya dalam etika 

pergaulannya. 

3. Kepadatan penduduk yang menimbulkan persoalan 

demografis dan bermacam kenakalan remaja.
39

 

Dari berbagai pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa 

etika pergaulan di pengaruhi oleh banyak faktor, yaitu pengaruh 

pendidikan, agama, tindakan kata hati, serta faktor dari diri sendiri 

(internal), dan faktor dari luar diri (eksternal) yang meliputi 

lingkungan keluarga dan masyarakat yang dapat menyebabkan 

individu melakukan pelanggaran etika. 

                                                            
39

 Soeparwoto dkk, Psikologi Perkembangan (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 

2004),.h. 176 
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d. Etika Pergaulan Antarsesama Manusia 

M. Yatimin mengembangkan secara luas etika pergaulan 

antar sesama manusia yaitu sebagai berikut: 

1. Menghormati perasaan orang lain dengan cara yang baik seperti 

yang disyaratkan agama, jangan tertawa di depan orang yang 

sedang bersedih, jangan mencaci sesama manusia, jangan 

mefitnah dan menggunjing. 

2. Memberi salam dan menjawab salam dengan memperlihatkan 

muka manis, mencintai saudara sesama Muslim sebagaimana 

mencintai dirinya sendiri dan menyenangi kebaikan. 

3. Pandai berterima kasih. Manusia yang baik adalah pandai 

berterima kasih. 

4. Memenuhi janji-janji adalah amanah yang wajib dipenuhi baik 

janji untuk bertemu, janji membayar hutang, maupun janji 

mengembalikan pinjaman. 

5. Tidak boleh mengejek. Mengejek berarti merendahkan orang 

lain. 

6. Jangan mencari-cari kesalahan.  

7. Jangan menawar sesuatu barang yang sedang ditawar orang 

dalam berbelanja.
40
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e. Etika Pergaulan Sesama Muslim 

M. Yatimin merumuskan diantara hak-hak dan etika 

pergaulan sesama Muslim itu adalah sebagai berikut: 

1. Wajib mengucapkan salam jika ia bertemu dengan sesama 

Muslim. 

2. Mendoakan orang yang bersin. 

3. Menjenguknya jika sakit dan mendoakan kesembuhan untuknya. 

4. Turut serta menyelenggarakan jenazah tetangganya jika 

meninggal dunia dengan segera. 

5. Membebaskan sumpah tetangganya jika telah bersumpah 

terhadap sesuatu dan ia tidak dilarang melakukannya, kemudian 

ia mengerjakan apa yang disumpahkan tetangganya itu untuknya 

agar tetangganya tidak berdosa dalam sumpahnya. 

6. Memberi nasihat jika ia meminta nasihat kepadanya dalam satu 

persoalan dengan menjelaskan apa yang ia pandang baik dalam 

hal tersebut. 

7. Mencintai orang lain dan menyayanginya sebagaimana ia 

mencintai dirinya sendiri. 

8. Menolong dan tidak menelantarkannya, kapan saja ia 

membutuhkan pertolongan dan dukungan. 

9. Tidak menimpakan keburukan kepadanya, tidak buruk sangka 

dan tetap memuliakan mereka. 
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10. Sesorang harus menciptakan pergaulan yang sopan dan santun, 

menghargai hak-hak sesama Muslim. 

11. Harus saling menghormati antarsesama Muslim, menjaga lisan, 

tangan, dan tidak menyebarkan aib sesama Muslim.
41

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizani A. Muinuddin, Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di IAIN Antasari 

Banjarmasin pada tahun 2015 meneliti tentang pengaruh karakter terhadap 

pembentukan etika pergaulan Mahasiswa PAI di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian secara simultan 

menunjukkan adanya pengaruh karakter terhadap pembentukan etika 

pergaulan mahasiswa dibuktikan dengan hasil perhitungan regresi linear 

berganda sebesar 83,3% sedangkan sisanya sebesar 16,7%. Persamaan 

penelitian ini pada etika pergaulan. Perbedaan penelitian ini terdapat pada 

variabel x yakni penelitian yang dilakukan Rizani A. Muinuddin variabel y 

adalah karakter sedangkan variabel x yang penulis teliti adalah penguasaan 

materi adab bergaul pada mata pelajaran Akidah Akhlak. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Susi Amriani, Program Studi Pendidikan IPS 

Terpadu Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Makassar pada tahun 

2014 meneliti tentang pengaruh etika pergaulan siswa terhadap kecerdasan 

emosionalnya dalam belajar IPS di SMPN1 Bissappu Kabupaten Bantaeng. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 
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signifikan yang tergolong kuat antara etika pergaulan siswa terhadap 

kecerdasan emosionalnya dalam belajar IPS di SMPN1 Bissappu Kabupaten 

Bantaeng. Persamaan penelitian ini pada etika pergaulan siswa. Perbedaan 

penelitian ini ialah peneliti lebih berfokus kepada penguasaan materi adab 

bergaul pada mata pelajaran Akidah Akhlak sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Susi Amriani lebih berfokus pada kecerdasan emosional 

siswa dalam belajar IPS. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi kesalah pahaman dan 

sekaligus memudahkan peneliti. Adapun variabel yang akan dioperasionalkan 

adalah penguasaan materi adab bergaul (variabel X) dan etika pergaulan siswa 

(variabel Y). 

Penguasaan materi adab bergaul yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah nilai tes siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak tentang materi adab 

bergaul dengan teman dan saudara yang merupakan gambaran kemampuan 

siswa setelah menerima materi pelajaran.  

Adapun indikator penguasaan materi adab bergaul dengan teman dan 

saudara pada mata pelajaran Akidah Akhlak (variabel X) adalah: 

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian adab bergaul dengan 

teman/saudara. 

2. Siswa mampu menyebutkan terjemahan surah Al-Hujurat ayat 10 tentang 

adab bergaul dengan teman/saudara. 
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3. Siswa mampu menunjukkan dalil surah Az- Zukhruf ayat 67 tentang adab 

bergaul dengan teman/saudara dari terjemahan ayat. 

4. Siswa mampu menyebutkan hikmah adab bergaul dengan teman/saudara. 

5. Siswa mampu menyebutkan contoh sikap adab bergaul dengan sesama 

teman. 

6. Siswa mampu menunjukkan salah satu cara membiasakan diri beradab 

kepada saudara 

7. Siswa mampu menunjukkan sikap yang patut dilakukan dalam berteman 

maupun bersaudara 

8. Siswa mampu memberikan contoh adab bergaul dengan teman/saudara. 

9. Siswa mampu memberikan contoh pergaulan yang baik/harus diikuti 

10. Siswa mampu membedakan ciri-ciri teman yang baik 

11. Siswa mampu menunjukkan salah satu cara melakukan adab bergaul 

dengan teman/saudara 

12. Siswa mampu menunjukkan salah satu contoh teman yang baik 

13. Siswa mampu memberikan contoh adab bergaul kepada teman 

14. Siswa mampu menunjukkan contoh menghargai pendapat teman 

15. Siswa mampu menyebutkan bahaya atau akibat berlaku tidak santun 

kepada orang yang lebih tua 

16. Siswa mampu menjelaskan hikmah adab bergaul  

17. Siswa mampu menjelaskan maksud hadis tentang adab bergaul kepada 

teman 

18. Siswa mampu menyebutkan dampak apabila salah memilih teman. 



 

 

 

 

40 

19. Siswa mampu menjelaskan maksud adab kepada saudara. 

20. Siswa mampu menunjukkan contoh sikap yang harus dilakukan jika terjadi 

perselisihan diantara teman. 

Adapun indikator-indikator etika pergaulan siswa (variabel Y) adalah: 

1. Siswa membiasakan menyapa ketika bertemu dengan guru. 

2. Siswa membiasakan menyapa ketika bertemu dengan teman. 

3. Siswa membiasakan menyapa ketika bertemu dengan pegawai yang ada di 

lingkungan sekolah. 

4. Siswa bersikap sopan dengan guru. 

5. Siswa bersikap sopan dengan teman. 

6. Siswa bersikap sopan dengan pegawai yang ada di lingkungan sekolah. 

7. Siswa berbicara dengan sopan dengan guru. 

8. Siswa berbicara dengan sopan dengan teman. 

9. Siswa berbicara dengan sopan dengan pegawai yang ada di lingkungan 

sekolah. 

10. Siswa memberi nasihat jika temannya melakukan kesalahan. 

11. Siswa menolong temannya yang sedang kesusahan. 

12. Siswa berprasangka baik kepada guru. 

13. Siswa berprasangka baik kepada teman. 

14. Siswa dapat menghargai pendapat teman. 

15. Siswa dapat menghindari perilaku mengejek atau menjelek-jelekan teman.  
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D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

Berdasarkan gejala-gejala masalah di atas penulis mempunyai 

beberapa asumsi sebagai berikut: 

a. Penguasaan materi adab bergaul denga teman dan saudara pada  mata 

pelajaran Akidah Akhlak siswa Madrasah Tsanawiyah memiliki tingkat 

penguasaan materi yang berbeda-beda. 

b. Etika Pergaulan siswa Madrasah Tsanawiyah Bahrul Ulum di pengaruhi 

oleh berbagai faktor. 

2. Hipotesis 

Berdasarkan asumsi di atas, penulis mengemukakan hipotesis 

sebagai berikut:  

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara penguasaan materi adab bergaul 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak terhadap etika pergaulan siswa 

Madrasah Tsanawiyah Bahrul Ulum Kecamatan Singingi Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penguasaan materi adab 

bergaul pada mata pelajaran Akidah Akhlak terhadap etika pergaulan 

siswa di Madrasah Tsanawiyah Bahrul Ulum Kecamatan Singingi 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

 

 


