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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Penguasaan Materi PAI Aspek Kognitif 

a. Pengertian Penguasaan Materi 

Penguasaan adalah pemahaman atau kesanggupan untuk 

menggunakan pengetahuan, kemampuan dan sebagainya
19

. 

Sedangkan materi adalah salah satu sumber belajar yang berisi pesan 

dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus isi atau konteks, data 

maupun fakta, proses, nilai, kemampuan dan keterampilan
20

 

Jadi  penguasaan materi adalah hasil atau kemampuan yang 

dicapai siswa pada sejumlah mata pelajaran setelah melakukan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan hasil 

pembelajaran siswa itu nantinya akan dinyatakan dalam bentuk 

perubahan tingkah laku baik dalam keluarga, sekolah maupun 

masyarakat
21

. 

b. Fungsi Penguasaan Materi dalam Pembelajaran 

Penguasaan materi tidak akan lepas dari proses belajar, karena 

penguasaan materi merupakan hasil yang dicapai siswa setelah 

melakukan proses belajar.  Dalam pendidikan, penguasaan materi ini 

berfungsi agar para siswa dapat menguasai bahan pelajaran yang 
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diberikan pada saat proses belajar mengajar sebagai dasar untuk 

mencapai tingkatan hasil belajar yang lebih tinggi. Dengan adanya 

penguasaan materi ini diharapkan kepada siswa harus memiliki 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang memenuhi 

kompetensi yang telah ditetapkan
22

 

c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penguasaan Materi 

Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa 

semua siswa kepada tujuan pendidikan itu sendiri. Apa yang diajarkan 

hendaknya dipahami sepenuhnya oleh semua siswa. Tujuan guru 

mengajar adalah agar bahan yang disampaikannya dikuasai 

sepenuhnya oleh semua siswa, bukan hanya beberapa orang saja yang 

diberikan angka tertinggi. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan materi 

pelajaran adalah: 

1. Bakat untuk mempelajari sesuatu 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. 

Dengan demikian sebetulnya setiap orang pasti memiliki bakat 

dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi sampai ke tingkat 

tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing
23

. 
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2. Kesanggupan untuk memahami pengajaran 

Kemampuan seorang murid untuk menguasai suatu bidang 

studi banyak bergantung pada kemampuannya untuk memahami 

ucapan guru. Sebaliknya guru yang tidak sanggup menyatakan 

buah pikirannya dengan jelas sehingga tidak dipahami oleh 

murid, juga tidak dapat mencapai penguasaan penuh oleh murid 

atas bahan pelajaran yang disampaikannya. 

3. Ketekunan 

Ketekunan itu nyata dari jumlah waktu yang diberikan oleh 

murid untuk belajar mempelajari sesuatu. Ketekunan belajar 

berhubungan dengan sikap dan minat terhadap pelajaran. Bila 

suatu pelajaran, karena suatu hal tidak menarik minatnya, maka ia 

segera mengesampingkannya jika menjumpai kesulitan. 

Sebaliknya ia dapat berjam-jam melakukan suatu tugas yang 

menarik. 

4. Waktu yang tersedia untuk belajar 

Dalam sistem pendidikan kita kurikulum dibagi dalam 

bahan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, 

misalnya untuk satu semester atau satu tahun. Guru dapat 

menguraikannya menjadi tugas bulanan atau mingguan. 

Maksudnya ialah agar bahan yang sama dikuasai oleh semua 

murid dalam jangka waktu yang sama. Dapat dipahami bahwa 

waktu yang sama untuk bahan yang sama tidak akan sesuai bagi 
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semua murid dengan kondisi yang berbeda. Bagi murid yang 

pandai, waktu itu terlampau lama. Sedangkan untuk murid yang 

tidak begitu pandai itu mungkin tidak cukup
24

. 

d. Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI) 

 Pendidikan Agama Islam merupakan dasar pembinaan sikap 

dan jiwa anak. Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak 

mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya 

kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadis, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman
25

. 

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina 

dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran 

Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya 

dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan 

hidup
26

. 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam itu secara 

keseluruhannya dalam lingkup Al-Qur’an dan Hadis, keimanan, 

akhlak, fiqih/ibadah, dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa 

ruang lingkup pendidikan Agama Islam mencakup perwujudan 

keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan 
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Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun 

lingkungannya (Hablun minallah wa hablun minannas). 

e. Posisi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas termasuk 

dalam jajaran mata pelajaran wajib. Penetapan ini berdasarkan tujuan 

pendidikan nasional pada undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan Nasional “Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab
27

.  

Jika mengamati PAI di SMA, sebagaimana tertuang dalam 

kurikulumya, agaknya masih terpilah-pilah menjadi beberapa aspek, 

yaitu: aspek Al-Qur’an/Hadis, keimanan, ibadah/syari’ah, akhlak, dan 

aspek tarikh
28

.  

f. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman 

peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim 
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yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, 

berbangsa, dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

Imam Al Ghazali yang dikutip dari Novan Ardy Wiyani 

mengatakan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam yang paling 

utama ialah beribadah dan taqarrub kepada Allah, dan kesempurnaan 

insani yang tujuannya kebahagiaan dunia-akhirat. Adapun 

Muhammad Athiyah Al-Abrasy yang dikutip dari Novan Ardy Wiyani 

merumuskan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam adalah mencapai 

akhlak yang sempurna
29

. 

g. Ruang Lingkup dan Fungsi Pendidikan Agama Islam SMA 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan antara : 

a) Hubungan manusia dengan Allah SWT. 

b) Hubungan manusia dengan sesama manusia. 

c) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. 

d) Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan. 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pengajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA) mulai 

dari kelas X, XI, dan XII mempunyai target antara lain: 

a) Siswa taat beribadah, berdzikir, berdoa serta mampu menjadi 

imam. 



 
 

 
 

18 

b) Siswa mampu membaca Al-Qur’an dan menulisnya dengan benar 

serta berusaha memahami kandungan makna, terutama yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

c) Siswa memiliki kepribadian muslim (berakhlak mulia). 

d) Siswa memiliki rasa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru 

e) Siswa memahami, menghayati dan mengambil manfaat Tarikh 

Islam. 

f) Siswa mampu menjauhi dari perbuatan yang dapat merusak diri 

g) Siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip muamalah dan syari’ah 

Islam dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945
30

. 

Adapun Fungsi Pendidikan Agama Islam yaitu : 

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam 

lingkungan keluarga. 

2) Penanaman Nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

3) Penyesuian Mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial 

dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama 

Islam. 
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4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, 

kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik 

dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari 

lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan 

dirinya. 

6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum.  

7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki 

bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat 

berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

dirinya sendiri dan bagi orang lain
31

. 

h. Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Secara garis besar, materi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dapat dibedakan menjadi empat jenis, antara lain: 

1) Dasar 

Yaitu materi yang penguasaannya menjadi kualifikasi lulusan 

dari pengajaran yang bersangkutan. Materi jenis ini diharapkan 

dapat secara langsung membantu mewujudkan sosok individu 

berpendidikan yang diidealkan. Diantara materi tersebut ada 

dalam ilmu Tauhid (dimensi kepercayaan), Fiqh (dimensi 

perilaku ritual dan sosial), Akhlak (dimensi komitmen). 
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2) Sekuensial 

Yaitu materi yang dimaksudkan untuk dijadikan dasar dalam 

pengembang lebih lanjut materi dasar. Materi ini tidak secara 

langsung dan tersendiri akan menghantarkan peserta didik pada 

peningkatan dimensi keberagamaan peserta didik, tetapi sebagai 

landasan yang akan mengokohkan materi dasar. Diantara subjek 

yang berisi materi jenis ini adalah Tafsir dan Hadist. 

3) Instrumental 

Yaitu materi yang tidak secara langsung berguna untuk 

meningkatkan keberagamaan tetapi penguasaannya sangat 

membantu sebagai alat untuk mencapai penguasaan materi dasar 

keberagamaan. Yang tergolong materi ini dalam pendidikan 

Agama Islam diantaranya adalah Bahasa Arab. 

4) Pengembangan personal 

Yaitu materi yang tidak secara langsung meningkatkan 

keberagamaan ataupun toleransi beragama, tetapi mampu 

membentuk kepribadian yang sangat diperlukan dalam 

kehidupan beragama. Diantara materi yang termasuk dalam 

kategori jenis ini adalah sejarah kehidupan manusia, baik sejarah 

di masa lampau maupun kontemporer
32

. 
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Adapun materi pendidikan Agama Islam kelas X semester 1 di 

SMA Negeri 6 Pekanbaru adalah: 

a. Iman terhadap Asma’ul Husna 

b. Berpakaian sesuai syari’ah Islam 

c. Larangan pergaulan bebas dan Mendekati zina 

d. Kontrol diri, Prasangka Baik, dan Persaudaraan 

e. Sumber-sumber Hukum Islam 

f. Dakwah Rasulullah di Mekkah 

g. Manfaat dari Kejujuran
33

 

KI DAN KD KURIKULUM PAI SMA KELAS X 2013 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya 

1.2   Berpegang teguh kepada Al-Qur’an, Hadis dan 

Ijtihad sebagai pedoman hidup 

1.3   Meyakini kebenaran hukum Islam 

1.4   Berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat 

Islam dalam kehidupan sehari-hari 

2. Menghayati dan 

mengamalkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggungjawab, 

peduli (gotong 

royong, kerjasama, 

toleran, damai) 

santun, responsif dan 

proaktif dan 

menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

2.1   Menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai implementasi dari 

pemahaman QS. Al-Maidah (5):8, dan QS. At-

Taubah (9):119 dan hadist terkait 

2.2   Menunjukkan perilaku hormat dan patuh 

kepada orang tua dan guru sebagai 

implementasi dari pemahaman QS. Al-Isra 

(17):23 dan hadis terkait 

2.3   Menunjukkan perilaku kontrol diri (Mujahadah 

an-nafs), prasangka baik (huznuzzan), dan 

persaudaraan (ukhuwah) sebagai implementasi 

dari pemahaman QS. Al-Anfal (8):72, QS. Al-

Hujurat (49):12, dan 10 serta hadis yang terkait 

2.4   Menunjukkan perilaku menghindarkan diri 

dari pergaulan bebas dan perbuatan zina 

sebagai implementasi dari pemahaman QS. Al-

Isra’ (17): 32, dan QS. An-Nur (24): 2, serta 
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alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

hadis yang terkait 

2.5   Menunjukkan sikap keluhuran budi,kokoh 

pendirian, pemberi rasa aman, tawakkal dan 

perilaku adil sebagai implementasi dari 

pemahaman Asma’ul Husna al-Karim, al-

Mu’min, al-Wakil, al-Matin,al-Jami’,al-Adl 

2.6   Menunjukkan sikap tangguh dan semangat 

menegakkan kebenaran sebagai implementasi 

dari pemahaman strategi dakwah Nabi di 

Mekkah 

3. Memahami, 

menerapkan, dan 

menganalisis 

pengetahuan faktual, 

konseptual, 

prosedural, 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

penyebab fenomena 

dan kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan 

prosedural pada 

bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya 

untuk memecahkan 

masalah 

 

3.1   Menganalisis QS. Al-Anfal (8): 72, QS. Al-

Hujurat (49): 12 dan 10 serta hadis tentang 

kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka 

baik (husnuzzan), persaudaraan (ukhuwah) 

3.2   Memahami manfaat dan hikmah kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), prasangka baik 

(husnuzzan) dan persaudaraan (ukhuwah) 

3.3   Menganalis QS. Al-Isra’ (17): 32, dan QS. An-

Nur (24): 2, serta hadis yang terkait 

3.4   Memahami manfaat dan hikmah larangan 

pergaulan bebas dan perbuatan zina 

3.5   Memahami makna Asma’ul Husna al-Karim, 

al-Mu’min, al-Wakil, al-Matin,al-Jami’,al-Adl 

3.6   Memahami kedudukan Al-Qur’an, Hadis, dan 

Ijtihad sebagai sumber hukum Islam 

3.7   Memahami substansi dan strategi dakwah 

Rasulullah SAW di Mekkah 

4. Mengolah, menalar, 

dan menyaji dalam 

ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait 

4.1   Berperilaku yang mencontohkan keluhuran 

budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman dan 

perilaku adil sebagai implementasi dari 

pemahaman Asma’ul Husna al-Karim, al-



 
 

 
 

23 

dengan 

pengembangan dari 

yang dipelajarinya di 

sekolah secara 

mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda 

sesuai dengan kaidah 

keilmuan. 

Mu’min, al-Wakil, al-Matin,al-Jami’,al-Adl 

4.2   Menyajikan macam-macam sumber hukum 

Islam 

4.3   Mendeskripsikan substansi dan strategi 

dakwah Rasulullah SAW di Mekkah 

 

h. Aspek Kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental 

(otak). Menurut Bloom yang dikutip dari Anas Sudijono, segala upaya 

yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah 

kognitif. Dalam ranah kognitif terdapat enam tingkatan ranah kognitif 

yaitu: 

1) Mengingat, berarti mengambil pengetahuan tertentu dari memori 

jangka panjang 

2) Memahami, adalah mengkonstruksi makna dari sebuah materi 

pembelajaran 

3) Mengaplikasikan, berarti menerapkan atau menggunakan prosedur 

dalam keadaan tertentu. 

4) Menganalisis, berarti memecah-mecah materi jadi bagian-bagian 

penyusunnya dan menentukan hubungan-hubungan antarbagian itu 

dan hubungan antara bagian-bagian tersebut dan keseluruhan 

struktur atau tujuan. 

5) Mengevaluasi, ialah mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan 

standar. 
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6) Mencipta, adalah memadukan bagian-bagian untuk membentuk 

sesuatu yang baru dan koheren atau untuk membuat suatu produk 

yang orisinal.
34

 

i. Bagian-Bagian Menurut Para Ahli Pendidikan tentang (Kognitif, 

Afektif dan Psikomotor) 

1. Domain Kognitif 

 Menurut Bloom domain kognitif terdiri atas enam bagian: 

a) Mengingat, berarti mengambil pengetahuan tertentu dari memori 

jangka panjang 

b) Memahami, adalah mengkonstruksi makna dari sebuah materi 

pembelajaran 

c) Mengaplikasikan, berarti menerapkan atau menggunakan 

prosedur dalam keadaan tertentu. 

d) Menganalisis, berarti memecah-mecah materi jadi bagian-bagian 

penyusunnya dan menentukan hubungan-hubungan antarbagian 

itu dan hubungan antara bagian-bagian tersebut dan keseluruhan 

struktur atau tujuan. 

e) Mengevaluasi, ialah mengambil keputusan berdasarkan kriteria 

dan standar. 

f) Mencipta, adalah memadukan bagian-bagian untuk membentuk 

sesuatu yang baru dan koheren atau untuk membuat suatu 

produk yang orisinal. 
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2. Domain Afektif 

 Menurut Krathwol domain afektif terdiri atas enam bagian: 

a) Penerimaan, mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan 

memberikan respon terhadap stimulus yang tepat. 

b) Pemberian respon, satu tingkat diatas penerimaan. Dalam hal ini 

siswa menjadi terlibat secara afektif. 

c) Penilaian, mengacu kepada nilai atau pentingnya bagaimana kita 

menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan 

reaksi-reaksi seperti menerima, menolak. 

d) Organisasi, mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang 

berbeda yang membuat lebih konsisten dapat menimbulkan 

konflik-konflik internal. 

e) Karakterisasi, mengacu kepada karakter dan daya hidup 

seseorang. 

3. Domain Psikomotor 

  Menurut Davc domain psikomotor terdiri atas lima bagian: 

a) Peniruan, terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan. 

b) Manipulasi, menekankan perkembangan kemampuan mengikuti 

pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan atau rileks pilihan 

yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. 

c) Ketetapan, memerlukan kecermatan, proporsi dan kepastian 

yang lebih tinggi dalam penampilan. 
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d) Artikulasi, menekankan koordinasi suatu rangkain gerakan 

dengan membuat urutan yang tepat. 

e) Pengalamiahan, menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan 

paling sedikit 
35

  

j. Fungsi Kognitif terhadap Perilaku 

Keberhasilan pengembangan ranah kognitif tidak hanya akan 

membuahkan kecakapan kognitif, tetapi juga menghasilkan kecakapan 

ranah afektif (sikap/perilaku). Sebagai contoh, seorang guru agama 

yang piawai dalam mengembangkan kecakapan kognitif dengan cara 

seperti yang diuraikan diatas, akan berdampak positif terhadap 

perilaku siswa. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam terhadap 

arti penting materi pelajaran agama yang disajikan guru serta 

preferensi kognitif yang mementingkan aplikasi prinsip-prinsip tadi 

akan meningkatkan kecakapan ranah afektif para siswa. Peningkatan 

kecakapan afektif ini, antara lain, berupa kesadaran beragama yang 

mantap
36

. 

2. Perilaku Keagamaan 

a. Pengertian Perilaku Keagamaan 

Perilaku merupakan sesuatu yang dipelajari, dan perilaku 

menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi serta 

menentukan apa yang dicari individu dalam kehidupan
37

. Sedangkan 
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kata keagamaan berasal dari kata agama yang berarti “segenap 

kepercayaan terhadap Tuhan”. Jadi keagamaan adalah sifat-sifat 

yang terdapat di dalam agama
38

. Dengan demikian perilaku 

keagamaan adalah segala aktifitas atau aspek perilaku yang 

didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dari dimensi vertikal 

yakni hubungan antara manusia dengan Tuhannya ataupun dimensi 

horizontal yakni hubungan antara manusia dengan sesama manusia 

dan lingkungan
39

. 

b. Macam-Macam Perilaku Keagamaan 

Secara garis besar perilaku atau akhlak dibagi menjadi dua 

yaitu akhlak terhadap khalik (pencipta) dan akhlak terhadap makhluk 

sekitar (ciptaan Allah). Akhlak terhadap sesama makhluk dapat 

dibagi menjadi dua yaitu
40

: 

1) Akhlak terhadap sesama manusia (keluarga dan diri sendiri). 

2) Akhlak terhadap lingkungan atau masyarakat 

Berdasarkan keterangan diatas maka macam-macam perilaku 

keagamaan dapat dikategorikan menjadi: 

1) Perilaku Terhadap Allah dan Rasul-Nya 

a) Mengesakan-Nya atau tidak menyekutukan-Nya. Hal 

tersebut sesuai dengan firman Allah QS. Al-Ikhlas 1-4 yang 

berbunyi: 
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Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah 

Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia 

tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada 

seorang pun yang setara dengan Dia
41

. 

b) Taqwa 

Taqwa adalah mengerjakan segala perintah Allah 

dan tidak mendekati segala larangan-Nya. Keimanan dan 

ketaqwaan tidak bisa dipisahkan. Untuk membina pribadi 

yang sehat dan kuat, untuk kebahagiaan hidup sebagaimana 

yang digariskan dalam agama, manusia berhajat kepada 

iman dan taqwa
42

. 

c) Tawakal 

Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada 

Allah SWT dan berusaha semaksimal mungkin untuk 

meraih ridha-Nya 

d) Syukur 

Syukur adalah memuji si pemberi nikmat atas 

kebaikan yang telah dilakukannya. Syukur memiliki tiga 

dimensi yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Hati yaitu 

dengan mengakui nikmat itu secara batin, lisan yaitu 

membicarakannya secara lahir, anggota badan yaitu dengan 
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menjadikannya sebagai sarana untuk taat kepada Allah 

SWT. 

2) Perilaku Terhadap Diri Sendiri 

Perilaku terhadap diri sendiri maksudnya yaitu berbuat 

baik terhadap dirinya tidak mencelakakan dirinya kedalam 

keburukan, lebih-lebih berpengaruh kepada orang lain. Yang 

termasuk akhlak kepada diri sendiri adalah: 

a) Jujur, artinya menyatakan sesuatu dengan apa adanya, 

kejujuran merupakan keseimbangan antara lidah dan hati 

secara lahir dan batin. 

b) Sabar, artinya menahan diri dari kesusahan yang jatuh 

kepadanya, menahan lisan (perkataan) atau anggota badan 

dari perkataan yang tidak baik, serta menahan rasa malas 

untuk berbuat baik. 

c) Berkata lemah lembut, adalah bagian dari akhlak Islam 

yang wajib dipraktekkan oleh setiap muslim yang selalu 

menjaga imannya.  

d) Pengendalian diri, artinya berusaha sekuat tenaga untuk 

mengendalikan diri sehingga dapat menjalankan ajaran 

agama yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya 

serta menjauhi seluruh perbuatan yang dilarang oleh Allah 

dan Rasul-Nya. 
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e) Prasangka Baik, artinya sikap berbaik sangka terhadap 

tindakan seorang yang beriman.
43

 

f) Disiplin, artinya taat pada tata tertib. Dalam kehidupan 

pribadi diperlukan tata tertib yang mengikat diri agar 

dapat memanfaatkan waktu yang ada. 

g) Pemaaf, adalah sikap lapang dada terhadap segala 

persoalan baik yang menimpa dirinya ataupun orang lain. 

h) Hidup Sederhana atau hemat adalah menggunakan nikmat 

dari Allah sebagaimana mestinya. 

3) Perilaku Terhadap Lingkungan/Masyarakat 

  Perilaku terhadap lingkungan atau masyarakat s maksudnya 

yaitu berbuat baik terhadap lingkungan dan masyarakat tempat 

dia tinggal. Yang termasuk akhlak kepada lingkungan atau 

masyarakat adalah: 

a) Tolong menolong, adalah saling membantu antar sesama 

manusia, membantu tanpa pamrih, membantu tanpa 

mengharapkan imbalan. Manusia tidak dapat hidup sendiri 

tanpa bantuan orang lain sehingga manusia disebut 

makhluk sosial. Contohnya adalah membantu tetangga 

apabila terkena musibah, dll.  

b) Silaturrahmi, artinya tradisi saling mengunjungi atau 

berkunjung kepada saudara, kerabat, atau sahabat agar 
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hubungan kekeluargaan, kekerabatan, dan persahabatan 

tidak terputus. Contohnya adalah dengan bersilaturrahmi 

ke rumah tetangga ataupun guru.
44

 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Keagamaan 

Agama menyangkut kehidupan batin seseorang, yang akan 

tergambarkan oleh adanya kesadaran agama dan pengalaman agama 

yang dimiliki seseorang. Dan adanya kesadaran agama maupun 

pengalaman agama inilah kemudian muncul perilaku keagamaan 

yang ditampilkan seseorang. Perilaku keagamaan ini merupakan 

keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. 

Sikap tersebut merupakan konsistensi dari kognitif (pikiran), afektif 

(perasaan) dan konatif (kemauan). Dengan demikian jelas bahwa 

sikap keagamaan menyangkut atau berhubungan erat dengan gejala 

kejiwaan
45

. 

Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi terbentuknya 

perilaku keagamaan: 

1. Faktor Internal (dari dalam diri seseorang) 

a. Emosi 

Perubahan perilaku manusia juga dapat timbul 

akibat kondisi emosi. Emosi adalah reaksi kompleks yang 

berhubungan dengan kegiatan atau perubahan-perubahan 
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secara mendalam dan hasil pengalaman dari rangsangan 

eksternal dan keadaan fisiologis. Emosi mempunyai 

pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan perilaku 

seseorang. Zakiah Daradjat menyatakan bahwa 

“sesungguhnya emosi memegang peranan penting dalam 

pembentukan sikap dan tindak agama. Tidak ada satu sikap 

atau tindak agama yang dapat dipahami, tanpa 

mengindahkan emosinya
46

.” 

b. Minat 

Kecenderungan seseorang untuk memilih suatu 

kegiatan tertentu di antara sejumlah kegiatan yang ada. 

Minat mendorong orang untuk siap, sadar dan termotivasi 

untuk melakukan pilihan aktivitasnya. Saat seorang menilai 

sesuatu atau objek menjadi bermanfaat, maka dia menjadi 

berminat untuk melakukan sesuatu untuk mencapai 

kepuasan. Ketika kepuasan itu menurun maka minat pun 

akan menurun. Jadi, minat itu bersifat berubah-ubah. 

Karena minat itu merupakan hasil dari pengalaman belajar, 

bukan hasil bawaan lahir
47

. 
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c. Pengalaman Pribadi 

Semua pengalaman pribadi yang dilalui seseorang 

sejak lahir adalah pengalaman pribadinya. Pengalaman 

pribadi termasuk pengalaman beragama, maka dalam 

pembentukan sikap dan perilaku keagamaan hendaknya 

ditanamkan sedini mungkin dalam pribadi seseorang yakni 

sejak dini dari dalam kandungan. 

d. Tingkat Usia 

Dalam The Development of Religius on Children, 

Ernest Harms yang dikutip dari Bambang Samsul Arifin 

mengungkapkan bahwa perkembangan agama pada masa 

anak-anak ditentukan oleh tingkat usia mereka. 

Perkembengan tersebut dipengaruhi pula oleh 

perkembangan berbagai aspek kejiwaaan, termasuk 

perkembangan berfikir. Ternyata, anak yang menginjak 

usia berfikir kritis lebih kritis pula dalam memahami ajaran 

agama
48

. 

2. Faktor Eksternal (dari luar diri seseorang) 

a. Lingkungan Keluarga 

Keluarga sebagai institusi atau lembaga pendidikan 

infromal, yang merupakan tempat pendidikan anak paling 

awal dan yang memberikan warna dominan bagi anak. 
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Sejak anak dilahirkan, ia menerima bimbingan kebaikan 

dari keluarga yang memungkinkannya berjalan dijalan 

keutamaan sekaligus bisa berperilaku dijalan kejelekan 

sebagai akibat dari pendidikan keluarga yang salah. Kedua 

orang tuanyalah (Bapak-Ibu) yang memiliki peran besar  

untuk mendidiknya agar tetap dalam jalan yang sehat dan 

benar. 

b. Lingkungan Institusi 

Adapun lingkungan institusional yang ikut 

mempengaruhi perkembangan perilaku keagamaan dapat 

berupa institusi formal (sekolah) maupun yang non formal 

(perkumpulan-perkumpulan yang ada di masyarakat). 

 Singgih D. Gunarsa yang dikutip dari Noer 

Rohmah, lembaga sekolah yang ikut memberi pengaruh 

dalam membantu perkembangan kepribadian anak dapat 

dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) kurikulum dan 

anak, 2) hubungan guru dan murid, dan 3) hubungan antar 

anak . Melalui kurikulum yang berisi materi pengajaran, 

sikap dan keteladanan guru sebagai pendidik serta 

pergaulan antar teman di sekolah dinilai berperan dalam 

menanamkan kebiasaan yang baik.  
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c. Lingkungan Masyarakat 

Sebenarnya di dalam masyarakat itu tidak ada 

pendidikan. Masyarakat tidak mendidik orang-orang atau 

anak-anak yang berada di dalamnya. Dalam masyarakat 

yang ada hanyalah “pengaruh” dari masyarakat itu. 

Pengaruh itu ada yang bersifat positif (baik) terhadap 

perkembangan kepribadian anak termasuk perkembangan 

jiwa keagamaannya dan ada pula yang bersifat negatif 

(jelek). 

Pengaruh positif dalam masyarakat ini banyak 

dijumpai dalam perkumpulan-perkumpulan pemuda atau 

organisasi non formal seperti majlis taklim, pesantren dan 

sebagainya. Sedangkan pengaruh yang bersifat negatif ini 

tidak terhitung banyaknya dalam masyarakat
49

. 

3. Faktor Pengetahuan 

 Pengetahuan merupakan hasil yang diketahui dan 

terjadi setelah dia melakukan pengindraan terhadap objek 

tertentu. Pengindraan melalui pengamatan, penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa, dan perabaan. Perlu diketahui 

bahwa sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan 

telinga. Pengetahuan akan menimbulkan kesadaran yang 
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menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan 

yang dimilikinya
50

. 

3. Pengaruh Penguasaan Materi PAI Aspek Kognitif terhadap Perilaku 

Keagamaan 

Dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11 dijelaskan bahwa Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Penjelasan ayat 

tersebut menerangkan bahwa manusia itu dituntut mencari ilmu 

pengetahuan jika ia menginginkan derajat yang tinggi disisi Allah, dan 

tentunya penguasaan ilmu harus disertai dengan pengamalan dalam 

kehidupan.  

Apabila seorang siswa yang mempunyai penguasaan materi PAI 

yang sempurna maka perilaku keagamaannya akan lebih baik dibanding 

siswa yang kurang mempunyai atau pengetahuan materi PAI. Dengan 

demikian perilaku keagamaan siswa merupakan manifestasi wawasan 

pengetahuan dan kesadaran serta sikap mentalnya
51

. 

B. Penelitian yang relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap karya ilmiah dan juga 

menguatkan penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah 

diteliti oleh orang lain. 
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1. Peri, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan tahun 2016 meneliti judul Peran Guru PAI Dalam Pembinaan 

Perilaku Keagamaan Siswa MA Muhammadiyah Pekanbaru. Berdasarkan 

hasil penelitian bahwa peran guru PAI dalam pembinaan perilaku 

keagamaan siswa di MA Muhammadiyah Pekanbaru secara persentase 

jawabannya berada pada 69,7 % , dengan kategori “Baik”. Pernyataan 

tersebut dilihat dengan standar yang ditetapkan bahwa perolehan angka 

persentase mencapai 61 % s/d 80 % adalah baik
52

. Disini persamaannya 

dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti perilaku keagamaan 

tetapi peneliti lebih memfokuskan kepada penguasaan materi PAI aspek 

kognitif sedangkan peri lebih memfokuskan kepada peran guru PAI nya. 

2. Meza Andriani, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Suska Riau tahun 2017 meneliti dengan judul 

Penguasaan Materi Shalat Berjemaah dengan Pelaksanaan Shalat 

Berjemaah Siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an Kubang Raya. 

Berdasarkan analisis diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,383 dengan 

nilai probabilitas 0.002, nilai p < 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

Disini persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

meneliti penguasaan materi tetapi peneliti lebih memfokuskan penguasaan 
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materi PAI aspek kognitif sedangkan Meza Andriani lebih memfokuskan 

kepada penguasaan materi shalat berjemaahnya
53

. 

3. Dian Fahrani, mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau tahun 2014 meneliti dengan 

judul Pengaruh Pendapatan Ekonomi Keluarga terhadap Perilaku 

Keagamaan di RW 05 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota 

Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

pendapatan ekonomi keluarga tidak mempunyai hubungan yang positif 

terhadap perilaku keagamaan, hal ini dapat dilihat karena r hitung   r tabel, 

yaitu 0,043  0,138
54

. Disini persamaannya dengan penelitian penulis 

adalah sama-sama meneliti perilaku keagamaan tetapi peneliti lebih 

memfokuskan kepada penguasaan materi PAI aspek kognitif sedangkan 

Dian Fahrani lebih memfokuskan Pendapatan Ekonomi Keluarga. 

C.  Konsep Operasional 

Adapun variabel yang akan dioperasionalkan adalah pengaruh 

penguasaan materi PAI Aspek Kognitif (Variabel X) dan perilaku 

keagamaan siswa (Variabel Y). 

1. Penguasaan Materi PAI aspek kognitif (Variabel X) 

Indikatornya: 
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a. Siswa dapat menyebutkan pengertian asmaul Husna  

b. Siswa dapat menyebutkan pengertian aurat 

c. Siswa dapat menyebutkan batasan-batasan aurat  

d. Siswa dapat menyebutkan fungsi pakaian menurut syariat Islam 

e. Siswa dapat menjelaskan pengertian zina 

f. Siswa dapat menyebutkan dampak negatif dari zina 

g. Siswa dapat menyebutkan pengertian pengendalian diri 

h. Siswa dapat menjelaskan sumber hukum Islam 

i. Siswa dapat menyebutkan pengertian persaudaraan 

j. Siswa dapat menyebutkan manfaat dari persaudaraan 

k. Siswa dapat menjelaskan metode dakwah Rasulullah SAW di Mekkah 

l. Siswa dapat menyebutkan fokus dakwah Rasulullah SAW di Mekkah 

m. Siswa dapat menyebutkan pengertian kejujuran 

n. Siswa dapat menyebutkan manfaat dari kejujuran 

o. Siswa dapat menyebutkan pengertian prasangka baik 

2. Perilaku Keagamaan (Variabel Y) 

Indikatornya: 

a. Siswa bersyukur kepada Allah ketika usaha yang dilakukan berhasil 

b. Siswa bersalaman dengan orang tua ketika hendak pergi ke sekolah 

c. Siswa mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru 

d. Siswa berpakaian rapi dan menutup aurat ketika berada di sekolah 

e. Siswa tidak berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim ketika 

berada di luar jam pelajaran sekolah 
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f. Siswa bersikap sabar ketika diejek oleh teman di sekolah 

g. Siswa tidak berkelahi sesama teman di sekolah 

h. Siswa membaca Alquran di sekolah sebelum pembelajaran dimulai 

i. Siswa membaca Alquran ketika selesai melaksanakan sholat 

j. Siswa membantu tetangga bila terkena musibah 

k. Siswa mengikuti takziah apabila ada tetangga yang meninggal 

l. Siswa bersilaturahmi dengan tetangga 

m. Siswa bersilaturahmi dengan guru 

n. Siswa bersemangat mengikuti pelajaran agama Islam di kelas 

o. Siswa bersikap lemah lembut ketika berbicara dengan guru 

p. Siswa jujur ketika berbelanja di kantin sekolah 

q. Siswa jujur ketika mengerjakan ulangan agama Islam di sekolah 

r. Siswa berprasangka baik terhadap sesama teman 

s. Siswa senang ketika teman mendapatkan nikmat dari Allah SWT 

t. Siswa menolong teman yang lagi kesusahan. 
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D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

a. Penguasaan Materi PAI Aspek Kognitif mempengaruhi perilaku 

keagamaan siswa. 

b. Perilaku keagamaan siswa dipengaruhi beberapa faktor.  

2. Hipotesis 

a. Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak ada pengaruh yang signifikan  penguasaan materi PAI aspek 

kognitif terhadap perilaku keagamaan siswa kelas X di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru? 

b. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada pengaruh yang signifikan penguasaan materi PAI aspek kognitif 

terhadap perilaku keagamaan siswa kelas X di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 6 Pekanbaru. 

 

 


