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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum pendidikan adalah mereka yang memiliki tanggung 

jawab mendidik. Mereka adalah orang dewasa yang seacra kodrati atau 

fungsional memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan proses 

pendidikan.
1
Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam 

kehidupan manusia dalam rangka mempertahankan hidup serta mengemban 

tugas dari Sang Khalik untuk beribadah. Manusia sebagai makhluk yang 

diberikan kelebihan oleh Allah SWT dengan suatu bentuk akal yang tidak 

dimiliki makhluk Allah yang lain dalam kehidupannya, perlu untuk 

mengelola akal pikirnya melalui suatu etika pendidikan dalam suatu proses 

pembelajaran.
2
 

Pendidikan juga berperan memenuhi kebutuhan peserta didik akan 

pendidikan agama. Oleh sebab itu, di dalam kurikulum pendidikan terdapat 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kegiatan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta 

didik terhadap ajaran agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau 

kegiatan selesai. Maka pendidikan, karena merupakan suatu usaha dan 

kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan, 

tujuannya bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda 

yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupak suatu keseluruhan dari 

kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya.
3
 

Berbicara tentang tujuan pendidikan sama artinya dengan berbicara 

tentang hasil akhir yang akan diraih dari suatu aktivitas yang disebut 

pendidikan. Sesungguhnya pendidikan selain merupakan sebuah proses, juga 

merupakan suatu aktivitas. Sebagai proses, pendidikan diharapkan dapat 

mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang diharapkan.
4
Dalam kamus umum 

bahasa Indonesia “pemahaman” berarti hal, hasil kerja dari memahami atau 

sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman 

adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu. 

Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat 

melihatnya dalam berbagai segi. Winkel mengemukakan bahwa pemahaman 

mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang 

dipelajari.
5
 

Pemahaman atau comprehension adalah kemampuan untuk 

menangkap pengertian dari sesuatu. Hal ini dapat diperlihakan dalam bentuk 

menerjemahkan sesuatu, misalnya angka menjadi kata atau sebaliknya, 
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menafsirkan sesuatu dengan cara menjelaskan  atau membuat kesimpulan, 

dan memperkirakan kecenderungan pada masa yang akan datang.
6
 

Pemahaman juga dapat diartikan sebagai suatu kemampuan menangkap 

makna suatu bahan ajar. Hal itu dapat diperlihatkan dengan cara 

menginterpretasikan dan menyatakan kembali dalam bentuk lain atau 

menerjemahkan bahan dari satu bentuk ke bentuk lain. 
7
 

Untuk itu, pemahaman setiap materi atau pokok bahasan dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam sangatlah penting untuk dikuasai siswa, 

karena pemahaman siswa merupakan faktor penentu keberhasilan belajarnya. 

Salah satunya adalah materi tentang makanan dan minuman dalam islam. 

Materi ini tidak cukup hanya dimengerti dan dipahami, tetapi perlu 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena materi ini tidak 

hanya menuntut peserta didik untuk paham tetapi juga mempraktikannya. 

Makanan(food) adalah setiap bahan yang mengandung zat makanan, 

seperti karbohidrat, protein dan lemak, yang dibutuhakan oleh makhluk hidup 

untuk memperoleh energi untuk pertumbuhan dan pemeliharaan.
8
Dalam 

bahasa Arab makanan berasal dari kata at-tha’am ( ملطعاا ) dan jamaknya al-

ath’imah ( وةعطألا ) yang artinya makan-makanan. Sedangkan dalam 

ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dimakan oleh manusia, 

sesuatu yang menghilangkan lapar.
9
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Ada istilah “Makan untuk hidup”. Mungkin istilah ini dapat 

dibenarkan karena untuk bertahan hidup makhluk hidup butuh makan. Makan 

merupakan salah satu bentuk kebutuhan dasar makhluk hidup termasuk 

manusia. Makanan merupakan kebutuhan hidup manusia yang hakiki. Untuk 

kelangsungan hidup, manusia perlu makan, meskipun manusia tidak hidup 

untuk makan. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari sangat berpengaruh 

terhadap kesehatan tubuh. Oleh karena itu, nampaknya fungsi makanan kini 

berkembang yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan gizi juga menjaga kesehatan 

dan pencegah penyakit.
10

 

Makanan juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akal dan 

tingkah laku manusia. Segala makanan yang baik, maka akan memiliki 

pengaruh yang baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya. Demikian 

halnya dengan makanan yang kotor dan tidak baik, akan berpengruh yang 

tidak baik pula bagi akhlak orang memakannya.
11

Karena itu,  Allah 

memerintahkan kita untuk memgkonsumsi makanan yang baik dan melarang 

kita mengkonsumsi makanan yang tidak baik: 

َٰٓأَيُّهَاٱلٌَّاسُ  اُفِيُُيَ  ل ىْاُِهوَّ ضُِك  َرأ ِتُُٱألأ ط َى  ىْاُخ  اَُوََلُتَتَّبِع  ُطَيِّبا ٗلا ِي َُحلَ  طَ  يأ بِيٌيُُۥإًََِّ ُُٱلشَّ ُهُّ و ّٞ َُعد  نأ لَك 

٨٦١ُ 
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S 

Al-Baqarah: 168). 
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Yang dimaksud dengan ا ُطَيِّبا ٗلا  ,adalah halal secara mutlaq, suciَحلَ 

tidak najis dan tidak haram. Sedangkan yang dimaksud dengan ُ ِت ط َى  خ 
ِيُ  طَ  يأ  para mufassir berselisih pendapat tentang maknanya: Abu Ja’farٱلشَّ

mengatakan semua pendapat tentang penakwilan  ُ ِت ط َى  يُِخ  طَ  يأ ٱلشَّ adalah 

berdekatan maknanya, dimana setiap pendapat mengindikasikan larangan 

mengikuti syetan dalam segala hal.
12

 

 

َٰٓأَيُّهَا ُوَُُٱلَِّذييَُيَ  نأ ك   ٌَ ِتَُهاَُرَسقأ ل ىْاُِهيُطَيِّبَ  واَُْءاَهٌ ىْاُك  ك ز  ب د وَىُُٱشأ تَعأ َّاٍُ  ُإِي ٌت نأ ُِإِىُك  ٨٧١ُّلِِلَّ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-

baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika 

benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”.(Q.S AL-Baqarah: 172). 

Al-Mutsanna menceritakan kepada ku, katanya: Ishaq 

menceritakan kepada kami, katanya: Abu Zuhair menceritakan kepada 

kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang firman-Nya: Wahai orang-

orang yang membenarkan, makanlah dari razeki yang Aku halalkan untuk 

kalian yang baik bagi kalian dengan penghalalan-Ku atasnya dari apa yang 

kalian haramkan, padahal Aku tidak mengharamkan makanan dan 

minuman atas kalian, dan bersyukurlah kepada Allah Yang memberikan 

rezeki kepada kalian jika benar-benar kalian tunduk dan patuh kepada 

perintah-Nya, makanlah apa yang dihalalkan atas kalian danjanganlah 

mengikuti langkah-langkah syetan yang mengharamkannya.
13

 

 

ل ىاُْ َُُوك  ن  اَُرَسقَك  ُوَُُٱّلِلَّ ُِهوَّ ا  ُطَيِّبا ٗلا َُُِٱتَّق ىْاٱللَّهَٱلَِّذيََُٰٓحلَ  ِهٌ ىَىُُۦأًَت نُبِ ؤأ ١١ُُه 

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya.”(Q.S Al-Maidah: 88) 

Ketiga ayat al-Qur’an ini memerintahkan manusia untuk memakan 

makanan yang baik-baik. Al-Qur’an tidak hanya memerintahkan untuk 

memakan makanan yang halal saja tetapi juga makanan yang baik.Artinya 
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makanan yang dikonsumsi tidak hanya dinilai dari aspek bahan bakunya saja 

tetapi juga dinilai dari proses memasak serta bahan campuran yang digunakan 

sehingga makanan tersebut tidak hanya halal tetapi juga baik. Sehingga 

makanan yang halal dan baik ini akan menciptakan tubuh yang sehat.Halal 

ialah sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan 

larangan, dan diizinkan oleh Pembuat Syari’at untuk dilakukan .Menurut 

WHO, kesehatan adalah kondisi dinamis meliputi kesehatan jasmani, rohani, 

sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan.
14 

Kebutuhan mendasar peserta didik di sekolah salah satunya adalah 

terpenuhinya kesehatan baik rohani maupun jasmani. Kesehatan merupakan 

salah satu bentuk karunia Tuhan yang wajib dijaga dan dimaknai bersama-

sama, kewajiban untuk mengupayakan hidup yang sehat dalam kehidupan 

sehari-hari baik kesehatan diri maupun kesehatan lingkungan merupakan 

tanggung jawab bersama. 

Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Keamatan. Bangko Pusako 

Kabupaten Rokan Hilir, materi tentang makanan dan  minuman yang halal 

telah diajarkan di kelas VIII, guru Pendidikan Agama Islam di sekolah 

tersebut telah memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang etika 

makan sehat yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan cara mengajarka 

teori mengenai materi makanan dan  minuman yang halal dan tata cara 

melaksanakan etika makan sehat. 
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Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kecamatan Bangko Pusako 

Kabupaten Rokan Hilir memiliki enam kantin sebagai tempat para peserta 

didik beristirahat dan makan saat waktu istirahat tiba, kebersihan kantin 

sekolah cukup terjaga. Namun jika ditijau dari segi menu jajanan yang dijual, 

di kantin tersebut masih menjual makanan dan minuman yang tidak sehat, 

tetapi terdapat juga banyak menu jajanan yang sehat. Masih ada beberapa 

menu makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya dan tidak baik 

untuk kesehatan. Namun, jika ditinjau secara keseluruhan keadaan kantin 

sekolah tergolong baik. Selain kantin di dalam lingkungan sekolah terdapat 

juga beberapa penjual makanan di luar lingkungan sekolah yang manjajahkan 

beraneka ragam makanan, baik itu makanan sehat maupun makan tidak sehat. 

Setelah diberikan pembelajaran yang baik oleh guru Pendidikan 

Agama Islam, secara teorinya peserta didik Sekolah Menengah Pertama 

Negeri N 6 Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir telah 

memiliki kemampuan pemahaman yang baik dan dengan adanya fasilitas 

yang cukup baik, maka seharusnya peserta didik yang memiliki pemahaman 

tentang makanan dan minuman dalam Islam yang baik juga dapat 

menerapkan etika makan yang baik pula. 

Namun demikian, dari hasil observasi pendahuluan yang penulis 

lakukan, masih ada sebagian siswa yang kurang memikili kesadaran dalam 

menjaga etika makan yang sehat. Hal ini ditandai dengan gejala-gejala 

sebagai berikut: 

1. Masih ditemukan peserta didik yang mengkonsumsi makanan siap saji. 
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2. Masih terdapat peserta didik yang dengan sengaja mengkonsumsi 

makanan yang bercampur dengan bahan kimia berbahaya seperti saus 

dan micin. 

3. Masih dijumpai peserta didik yang membeli dan mengkonsumsi makanan 

yang dijual secara terbuka atau tanpa kemasan higienis. 

4. Masih terdapat peserta didik yang membeli minuman kemasan yang 

bercampur dengan pemanis buatan. 

Dari gejala-gejala tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam rangka untuk mengadakan perbaikan pada pendidikan 

dengan judul Hubungan Pemahaman Materi Pendidikan Agama Islam 

tentang Makanan dan Minuman yang Halal dan Haram dengan Etika 

Makan Sehat Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kecamatan 

Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Pemahaman Materi Makanan dan Minuman yang Halal dan Haram 

Dalam kamus umum bahasa Indonesia “pemahaman” berarti hal, 

hasil kerja dari memahami atau sesuatu hal yang kita pahami dan kita 

mengerti dengan benar.
15

 

Makanan(food) adalah setiap bahan yang mengandung zat 

makanan, seperti karbohidrat, protein dan lemak, yang dibutuhakan oleh 

organisme hidup untuk memperoleh energi untuk pertumbuhan dan 
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pemeliharaan.
16

Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata at-tha’am 

( ملطعاا ) dan jamaknya al-ath’imah ( وةعطألا ) yang artinya makan-makanan. 

Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang 

dimakan oleh manusia, sesuatu yang menghilangkan lapar.
17

 

2. Etika Makan Sehat 

Etikaadalah suatu sistem, cara kerja atau usaha untuk melakukan 

sesuatu atau sering juga disebut dengan adab.
18

 Sehingga etika makan 

dapat diartikan sebagai suatu sistem atau cara kerja atau adab seseorang 

dalam menentukan makanan yang dikonsumsinya. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat 

beberarapa identifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pemahaman materi Pendidikan Agama Islam tentang 

makanan dan minuman yang halal dan haram di Sekolah Menengah 

PertamaNegeri 6 Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir ? 

b. Bagaimana etika makan sehat siswa Menengah Pertama Negeri 6 

Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir ? 

                                                           
16

Elizabeth A. Martin, Kamus Sains, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 619 
17

Kasmawati ,”Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Al-Qur’an”, Skripsi Tidak 

Diterbitkan, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014), h. 15 
18

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar 
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c. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi etika makan sehat siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kecamatan Bangko Pusako 

Kabupaten Rokan Hilir? 

d. Apakah ada hubungan yang signifikan antara pemahaman materi 

Pendidikan Agama Islam tentang makanan dan minuman yang halal 

dan haram dengan etika makan sehat siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 6 Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir? 

2. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan kemampuan 

penulis, maka tidak semua masalah yang terdapat pada identifikasi 

masalah diteliti. Oleh karena itu penulis membatasi permasalahan 

hubungan pemahaman materi Pendidikan Agama Islam tentang makanan 

dan minumanyang halal dan haram dengan etika makan sehat siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kecamatan Bangko Pusako 

Kabupaten Rokan Hilir. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

perumusan masalah pada penelitian ini adalah: apakah ada hubungan 

yang signifikan antara pemahaman materi Pemdidikan Agama Islam 

tentang makanan dan minuman yang halal dan haram dengan etika 

makan sehat siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kecamatan 

Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir ? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah 

memperoleh data dan informasi yang akurat tentang signifikansi: 

Hubungan antara pemahaman materi Pendidikan Agama Islam tentang 

makanan dan minuman yang halal dan haram denganetikamakan sehat 

siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kecamatan Bangko Pusako 

Kabupaten Rokan Hilir. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya sebagai berikut: 

a. Sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi penulis dalam rangka 

mengakhiri perkuliahan Program Serjana Strata Satu (SI), sekaligus 

untuk memperoleh gelar S.Pd pada Program Studi Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Bagi penulis sendiri, bahwa hasil penelitian ini dapat memperluas 

cakrawala atau wawasan penulis tentang hubungan pemahaman materi 

Pendidikan Agama Islam tentang makanan dan minuman yang halal 

dan haram dengan etika makan sehat siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 6 Kecamatan Bangko puako Kabupaten Rokan Hilir. 


