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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A.  Konsep Teoretis 

1. Penguasaan  

Penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau 

menguasakan, pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan 

pengetahuan, kepandaian. Kata penguasaan juga dapat diartikan 

kemampuan seseorang dalam sesuatu hal.
8
 

Ketika seorang siswa telah menguasai pelajaran maka proses 

belajar mengajar dikatakan telah berhasil. Ukuran keberhasilan belajar 

dalam pengertian 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:
9
 

a. Daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

tinggi baik secara individu maupun kelompok. 

b. Prilaku yang digariskan dalam tujuan intruksional khusus telah dicapai 

oleh siswa secara baik. 

c. Terjadinya proses pemahaman materi secara bertahap sehingga 

mengantarkan pada pemahaman materi terhadap berikutnya. 
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Ketiga ciri keberhasilan di atas, bukanlah semata-mata 

keberhasilan aspek kognitif saja tetapi harus dari semua aspek seperti 

afektif dan psikomotoriknya. 

Untuk mengetahui penguasaan materi ukhuwwah penulis lebih 

menekankan pada penguasaan aspek kognitif. Ranah kognitif terdiri dari 

mengingat (C1), memahami (C2), menerapkan (C3), menganalisis (C4), 

mengevaluasi (C5), dan menciptakan (C6), tetapi penulis hanya melihat 

dari dua ranah kognitif saja yaitu megingat (C1) dan memahami (C2). 

Berikut ranah kognitif mengingat (C1) dan memahami (C2). 

RANAH KOGNITIF MENGINGAT (C1) DAN MEMAHAMI (C2) 

MENGINGAT MEMAHAMI 
C1 C2 

Mengutip 
Menemukenali (identifikasi) 
Mengingat kembali 
Membaca  
Menyebutkan  
Melafalkan/melafazkan 
Menuliskan 
Menghafal 
Menyusun daftar  
Menggaris bawahi  
Menjodohkan  
Memilih  
Memberi defenisi 
Menyatakan  

Menjelaskan  
Mencirikan 
Mengartikan  
Menginterprestasikan  
Menceritakan  
Menampilkan  
Memberi contoh 
Merangkum  
Menyimpulkan  
Membandingkan  
Mengklasifikasikan 
Menunjukkan  
Menguraikan  
Membedakan  
Menyalurkan 
Meramalkan 
Memperkirakan  
Menerangkan  
Menggantikan   

 

2. Ukhuwwah 

a. Pengertian ukhuwwah 

Ukhuwwah berasal dari kata “akh” yang artinya persaudaraan, 

kemudian kata “akh” di jamak dalam bentuk kata “ikhwan” yang 



 

 
12 

artinya saudara baik sedarah maupun tidak. Adapun secara istilah 

ukhuwwah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan 

Allah S.W.T. kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa yang 

menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan 

rasa saling percaya terhadap saudara seakidah.
10

 

ُهَما َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َعْن َعْبِداهلِل ْبِن ُعَمَر  َرِضي اهلل َعن ْ
اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم ال َيْظِلُمُه َواَل ُيْسِلُمُه َوَمْن َكاَن ِف َحاَجِة َأِخْيِه َكاَن اهلُل ِِف 

 َحاَجِتِه  )أخرجه البخاري(
Artinya: “Dari Abdullah Ibn Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah 

S.A.W. bersabda seorang Muslim bersaudara kepada 

sesama orang Muslim, tidak boleh menganiayanya dan 

tidak boleh dibiarkan dianiaya oleh orang lain dan siapa 

menyampaikan hajat saudaranya, niscaya Allah S.W.T. 

menyampaikan hajatnya.”(H.R. Al Bukhori).
11

 

 

Dari Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang Islam antara satu 

dengan yang lain itu dipandang sebagai saudara. Sehingga satu sama 

lain tidak boleh saling menganiaya. Dan jika kita mendapati seseorang 

dalam penderitaan ataupun mendapat musibah, hendaknya kita 

membantunya untuk meringankan penderitaan yang sedang ia alami. 

Sebagai mukmin sejati, hendaklah merasa bahwa dirinya tidak 

hidup sendiri, karena teman-teman sesama muslim akan membantu dan 

mendukungnya baik sedang dalam keadaan senang maupun susah.
12

 

Dengan terjalinnya ukhuwah islamiyah maka antara muslim yang satu 

dengan yang lain akan memberi manfaat kepada saudara- saudaranya 
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sesama muslim. Ketika sesama muslim mendapatkan kesusahan, 

tentunya sebagai seorang saudara ikut merasakannya dan berusaha 

untuk membantunya. Dan sebaliknya jika seorang muslim mendapat 

nikmat dan kebaikan, sebagai saudara sesama muslim merasa senang 

dan gembira melihatnya, bagaikan dirinya sendiri yang memperoleh 

nikmat dan kebaikan tersebut. 

Sesungguhnya dua orang bersaudara karena Allah SWT, jika 

salah seorang dari keduanya lebih tinggi kedudukannya daripada yang 

lain, maka kedudukannya akan diangkat bersama saudaranya. 

Sesungguhnya ia dihubungkan sebagaimana anak cucu dihubungkan 

dengan kedua orang tua dan keluarga satu dengan yang lain. Karena 

persaudaraan itu, jika didapatkan karena Allah S.W.T., maka ia tidak 

lebih rendah daripada persaudaraan sedarah.
13

 Jadi meskipun seorang 

muslim bersasal dari golongan dan ras yang berbeda, sesama muslim 

itu bersaudara antara satu dengan yang lain karena Alllah S.W.T. yang 

menjadikan persaudaraan tersebut. 

b. Contoh-contoh perilaku ukhuwwah 

Di bawah ini merupakan contoh-contoh perilaku ukhuwwah 

sebagai berikut:
14

  

1) Menjenguk, mendoakan, membantu teman, orang lain yang sedang 

sakit atau terkena musibah. 

2) Mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka 

sadar dan kembali bersatu. 

                                                             
13
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3) Bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, 

bahasa,budaya, dan agama yang dianutnya. 

4) Menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan 

yang dapat merugikan orang lain. 

5) Menghargai perbedaan sukur, bangsa, agama, dan budaya teman 

atau orang lain. 

6) Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. 

7) Ikut mendonasikan sebagian harta, tenaga, maupun doanya bagi 

saudara yang sedang kesulitan diluar negeri. 

8) Ikut serta dalam pembangunan masjid. 

3. Interaksi sosial 

a. Pengertian interaksi sosial 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) interaksi 

artinya saling memengaruhi. Sedangkan sosial berarti berkenaan 

dengan masyarakat. Jadi interaksi sosial berarti hubungan sosial antar 

individu, antara individu dan kelompok, dan antar kelompok.
15

 

Menurut Soejono Soekanto Interaksi sosial merupakan 

hubungan sosial yangdinamis dan menyangkut hubungan sosial antar 

individu, antar kelompok maupun antar individu dengan kelompok 

lainnya. Interaksi sosial akan terjadi jika ada kontak sosial dan ada 

komunikasi antar pelaku interaksi
16
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Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 

interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu, 

dimana kelakuan individu yang satu memengaruhi, mengubah, atau 

memerbaiki, kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya.
17

 

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. 

Tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. 

Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas 

sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis, 

menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara 

kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan 

dengan kelompok manusia. Dengan interaksi sosial ini, perbedaan latar 

belakang budaya dapat diminimalisir. Hal ini disebabkan, dalam proses 

interaksi ini sangat dominan terjadinya proses saling belajar dan 

adaptasi. Dengan interaksi yang efektif,perbedaan itu dapat dikurangi 

untuk mengarah tercapainya integrasi sosial.
18

 

Bentuk interaksi sosial adalah akomodasi, kerjasama, 

persaingan, dan pertikaian. Apabila dua orang atau lebih bertemu akan 

terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial tersebut bisa dalam situasi 

persahabatan ataupun permusuhan, bisa dengan tutur kata, jabat 

tangan, bahasa isyarat, atau tanpa kontak fisik. Bahkan, hanya dengan 

bau keringat sudah terjadi interaksi sosial karena telah mengubah 

perasaan atau syaraf orang yang bersangkutan untuk menentukan 

tindakan.
19
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Agar pembahasan tidak meluas dan lebih fokus, interaksi sosial 

dalam penelitian ini adalah interaksi sosial peserta didik SMA Islam 

As Shofa. 

b. Ciri-ciri interaksi sosial 

Ciri-ciri interaksi sosial seperti yang di katakan oleh Baswori 

sebagai berikut :
20

 

1) Ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang . 

2) Ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. 

3) Ada dimensi waktu (masa lampau, masa kini, dan masa 

mendatang) yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. 

4) Ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan 

tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat. 

Jadi, ciri-ciri interaksi sosial adalah pelaku lebih dari satu 

orang, artinya ada aksi maupun reaksi, kedua adanya komunikasi antar 

pelaku dengan menggunakan simbol-simbol (benda, bunyi, gerak, atau 

tulisan yang memiliki arti), terikat oleh ruang dan waktu yakni kapan 

dan dimana, kemudian adanya tujuan-tujuan tertentu baik positif 

maupun negatif. 

c. Ciri-ciri orang berinteraksi sosial yang baik 

Dalam usaha untuk mencapai interaksi sosial dengan 

lingkungan, terkadang tanpa mengalami hambatan sehingga akan 

muncul sikap perilaku yang positif. Lebih lanjut Hurlock merumuskan 
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orang yang memiliki ciri-ciri interaksi sosial yang baik sebagai 

berikut:
21

 

1) Mampu dan bersedia menerima tanggung jawab. 

2) Berpartisipasi bergembira dalam kegiatan yang sesuai dengan tiap 

tingkatan siswa. 

3) Segera menangani masalah yang menuntut penyelesaian. 

4) Senang menyelesaikan dan mengatasi berbagai hambatan yang 

mengancam kebahagiaan. 

5) Mengambil keputusan dengan senang tanpa konflik dan tanpa 

banyak menerima nasihat. 

6) Lebih baik memperoleh kepuasan dan prestasi yang nyata 

ketimbang dari prestasi yang imajiner. 

7) Dapat menggunakan pikiran sebagai alat untuk menciptakan cetak 

bina tindakan bukan sebagai akal untuk menunda atau menghindari 

suatu tindakan. 

8) Belajar dari kegagalan tidak mencari-cari alasan untuk menjelaskan 

kegagalan. 

9) Tidak membesar-besarkan keberhasilan atau mengharapkan pada 

bidang yang tidak berkaitan. 

10) Mengetahui bekerja bila saatnya bekerja, dan mengetahui bermain     

bila saatnya bermain. 
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11) Dapat mengatakan “tidak” dalam situasi yang membahayakan 

kepentingan sendiri. 

12) Dapat mengatakan “ya” dalam situasi yang akhirnya 

mengutungkan. 

13) Dapat menunjukkan amarah secara langsung bila tersinggung atau 

bila haknya dilanggar. 

14) Dapat menunjukkan kasih sayang secara langsung dengan cara dan 

takaran yang sesuai. 

15) Dapat menahan sakit atau emosional bila perlu. 

16) Dapat berkompromi bila menghadapi kesulitan. 

17) Dapat memusatkan energi pada tujuan yang penting dan menerima 

kenyataan bahwa hidup adalah perjuangan yang tak kunjung 

berakhir. 

d. Ciri-ciri orang berinteraksi sosial yang buruk  

Seseorang yang mengalami hambatan atau kegagalan dalam 

usahanya untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial di 

lingkungannya juga akan nampak dalam bentuk sikap dan perilaku 

yang cenderung negatif. Menurut Hurlock tanda-tanda umum 

ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan situasi sosial adalah:
 22

 

1) Tidak bertanggung jawab tampak dalam perilaku mengabaikan 

pelajaran, misalnya untuk bersenang-senang dan mendapatkan 

dukungan sosial. 
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2) Sifat yang sangat agresif dan sangat yakin pada diri pribadi. 

3) Perasaan tidak aman yang menyebabkan remaja patah mengikuti 

standar-standar kelompok. 

4) Merasa ingin pulang berada jauh dengan lingkungan yang tidak di 

kenal. 

5) Mundur ke tingkat perilaku sebelumnya agar disenangi dan 

diperhatikan. 

6) Menggunakan mekanisme pertahanan seperti rasionalisme, 

proyeksi, berkhayal dan memindahkan. 

e. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial 

Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial 

(social contact) dan komunikasi. kontak sosial tidak hanya secara 

harfiah bersentuhan badan, tetapi bisa lewat bicara, melalui telepon, 

telegram, surah, radio, dan sebagainya. Kontak sosial dapat 

berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antar individu, antar individu 

dengan kelompok, dan antarkelompok. Selain itu, Kontak sosial dapat 

pula bersifatprimer dan sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang 

mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka, 

seperti berbicara, berjabat tangan, saling senyum,dan sebagainya. 

Sedangkan kontak sekunder terjadi dengan perantara, misalnya melalui 

telepon, radio, atau TV.
23
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Selanjutnya arti penting komunikasi adalah bahwa seseorang 

memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud 

pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa 

yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.
24

 

f. Faktor-faktor interaksi sosial 

1) Faktor peniruan (imitasi) 

Imitasi atau meniru adalah suatu proses kognisi untuk 

melakukan tindakan maupun aksi seperti yang dilakukan oleh 

model dengan melibatkan alat indera sebagai penerima rangsang 

dan pemasangan kemampuan persepsi untuk mengolah informasi 

dari rangsangan dengan kemamouan aksi untuk melakukan gerakan 

motorik. Proses ini melibatkan kemampuan kogbisi tahap \ tinggi 

karena tidak hanya melibatkan bahasa namun juga pemahaman 

terhadap pemikiran orang lain.
25

 

Imitasi merupakan proses sosial atau tindakan seseorang 

untuk meniru orang lain melalui sikap, keterampilan, gaya hidup, 

atau apa saja yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Misalnya 

seorang anak meniru kebiasaan-kebiasaan orang tuanya, baik cara 

berbicara atau tutur kata, cara berjalan, cara berpakaian, dan 

sebagainya. Proses imitasi yang dilakukan oleh seseorang 

berkembang dari lingkup keluarga kepada lingkup sekolah, lingkup 

kerja, dan seterusnya seiring dengan pertumbahan dan 
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perkembangan pergaulan orang tersebut. Ruang lingkup imitasi 

menjadi semakin luas seiring dengan berkembangnya media massa, 

terutama media audio visual.
26

 

2) Faktor sugesti 

Sugesti adalah rangsangan, pengaruh yang diberikan oleh 

seorang individu lain sehingga orang yang diberi sugesti menuruti 

atau melaksanakan tanpa berfikir kritis dan rasional. Sugesti adalah 

suatu proses ketika seorang individu memberikan pandangan atau 

sikap yang kemudian diterima oleh individu lain diluar dirinya, 

tanpa adanya pemikirin kritis sebelumnya. Sugesti dapat diberikan 

dari seorang individu kepada kelompok, kelompok kepada individu 

ataupun kelompok terhadap kelompok. Wujud sugesti dapat 

bermacam-macam, dapat berupa tindakan, sikap perilaku, 

pendapat, saran, pemikiran, dan sebagainya.
27

 

3) Faktor identifikasi 

Identifikasi berarti dorongan untuk menjadi identik (sama) 

dengan individu lain. Identifikasi adalah proses menyamakan 

dirinya dengan individu lain. Identifikasi dapat dinyatakan sebagai 

proses yang lebih dalam atau lebih lanjut dari imitasi. Apabila pada 

imitasi orang hanya meniru cara yang dilakukan orang lain, maka 

dalam identifikasi ini orang tidak hanya meniru tetapi 

mengidentikkan dirinya dengan orang lain tersebut.
28
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Dalam identifikasi yang terjadi tidak sekedar penipuan pola 

atau cara, namun melibatkan proses kejiwaan yang dalam. Sebagai 

contoh seorang pengagum tokoh besar, tokoh politik, ilmuan, 

penyanyi atau bintang film, sebegitu berat kekaguman orang 

tersebut sehingga tidak hanya pola atau gaya perilaku tokoh yang 

dikagumi yang ditiru, tetapi juga pemikiran-pemikiran dan nilai 

yang didukung sang tokoh. Bahkan orang tersebut menyamakan 

dirinya dengan sang tokoh.
29

 

4) Faktor Simpati 

Simpati adalah ketertarikan seseorang kepada orang lain 

hingga mampu merasakan perasaan orang lain yang tertekan 

musibah hingga memunculkan emosional yang mampu merasakan 

orang yang yang terkena musibah tersebut. Simpati adalah suatu 

proses ketika seorang individu atau kelompok individu tertarik 

kepada (atau merasakan diri) dalam keadaan orang atau kelompok 

orang lain yang sedimikian rupa karena dapat jadi jiwa dan 

perasaannya.
30

 

Pendapat lain tentang terbentuknya interaksi sosial 

disebabkan oleh faktor- faktor, yaitu : 

a) Adanya kepentingan. Manusia sebagai makhluk sosial 

memiliki kepentingan terhadap orang lain, tidak bisa hidup 

sendirian, memerlukan bantuan orang lain. Bentuk pergaulan 

                                                             
29

Nasution S., op. cit., hlm. 68  
30

Bimo Walgito, op.cit., hlm. 72-73 



 

 
23 

itu misalnya pergaulan sosial, komunikasi, tolong menolong, 

dan punya kebutuhan yang sama. 

b) Ingin hidup bersama. Ciri manusia yang selalu berinteraksi 

yaitu ingin hidup bersama dan bersosialisasi. Karena itu dalam 

pergaulan sosial ia tidak saja melakukan interaksi pada satu 

kelompok saja tetapi juga pada kelompok-kelompok lain 

dengan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, latarbelakang 

sosial, status sosial, pendidikan dsb. Artinya pada siapa saja 

dapat melaksanakan interaksi sosial. 

c) Menghindari konflik sosial. Salah satu yang harus dijauhi 

dalam kehidupan sosial adalah terjadinya konflik sosial. 

Konflik bisa timbul karena benturan agama, ideologi, politik, 

kesenjangan sosial, ekonomi, kesalahpahaman dan penerapan 

hukum yang tidak adil. Untuk mengatasi konflik tersebut harus 

selalu berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. 

d) Menjalin kerjasama. Kerjasama maksudnya bekerja bersama-

sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama, misalnya 

dengan organisasi sosial, keagamaan dan politik. Bentuk lain 

dari kerjasama adalah pembagian tugas. 

e) Faktor keagamaan dan kekerabatan. Kekerarabatan terajadi 

karena ada hubungan darah dan perkawinan sehingga 

memudahkan utuk melakukan interaksi sosial. Faktor 

keagamaan juga cukup besar pengaruhnya untuk melakukan 

interaksi antara penganut agama. 
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f) Kedekatan. hubungan ketetanggaan atau tempat tinggal 

menciptakan interaksi yang harmonis tetapi juga bisa 

sebaliknya yaitu terjadi konflik antar tetangga. Pada umumnya 

semakin dekat jarak geografis antara dua orang maka semakin 

tinggi tingkat interaksi, saling bertemu, berbicara, dan 

bersosialisasi. 

g) Kesamaan. terbentuknya kelompok sosial karena ada kesamaan 

diantara anggota-anggotanya. Pada umumnya faktor kesamaan 

itulah yang menyebabkan orang selalu berinteraksi.
31

 

Jadi penulis menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

interaksi sosial adalah faktor adanya kepentingan, ingin hidup bersama, 

menghindari konflik sosial, menjalin kerjasama, faktor kekerabatan dan 

keagamaan, kedekatan, kesamaan, faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan 

simpati. 

4. Pengaruh penguasaan materi ukhuwwah terhadap interaksi sosial 

siswa 

Penguasaan materi adalah proses belajar yang bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi, minat dan sikap belajar siswa yang positif 

terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari. Sedangkan interaksi 

sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu, dimana 

kelakuan individu yang satu memengaruhi, mengubah, atau memerbaiki, 

kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya.
32

 

                                                             
31

Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern, (Jakarta: Kencana, 2010), 

hlm. 68-69 
32

Gerungan, loc. cit. 
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“Sardiman A.M. mengatakan bahwa materi pelajaran adalah 

komponen kurikulum yang sangat penting dan termasuk salah satu komponen 

yang berhubungan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dapat 

diklasifikasikan yakni ranah kognitif, afektif dan psikomotor”.
33

 

Jadi berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sadirman A.M. tersebut 

dapat dipahami bahwa materi pelajaran adalah komponen kurikulum yang 

mempunyai hubungan dengan tujuan pendidikan, dimana salah satu tujuan 

pendidikan yaitu ranah psikomotor. Dapat disimpulkan bahwa apabila siswa 

diberikan materi pelajaran Ukhuwwah dan menguasainya maka dapat 

mempengaruhi ranah psikomotornya serta menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Warniati, Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau pada tahun 2016 meneliti tentang Hubungan Interaksi Sosial 

Teman Sebaya dengan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 

Tambang Kabupaten Kampar. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi sosial teman sebaya 

dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tambang Kabupaten Kampar.
34
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Sardiman A.M., loc. cit 
34

Warniati, Hubungan Interaksi Sosial Teman Sebaya dengan Motivasi Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tambang 

Kabupaten Kampar, Pekanbaru. 
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Persamaan penelitian ini pada interaksi sosial antara variabel x dengan 

variabel y penulis. Perbedaan penelitian ini terdapat pada y dengan 

variabel x penulis yakni penelitian yang dilakukan Warniati variabel y 

adalah motivasi belajar siswa sedangkan variabel x yang penulis teliti 

adalah pengaruh penguasaan materi Ukhuwwah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nuralisna Harahap, Jurusan Bimbingan 

Konseling Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas 

Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2017 meneliti tentang 

Pengaruh Konseling Teman Sebaya terhadap Interaksi Sosial Siswa Kelas 

XI IPA 5 MAN 3 Medan Tahun Ajaran 2016/2017.
35

 Persamaan penelitian 

ini pada interaksi sosial. Perbedaan penelitian ini terdapat pada variabel x 

yakni penelitian yang dilakukan Nuraslina Harahap variabel x adalah 

pengaruh konseling teman sebaya sedangkan variabel x yang penulis teliti 

adalah pengaruh penguasaan materi ukhuwwah. 

Meskipun penulis menemukan penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang penulis lakukan, tetapi masih ada terdapat variabel yang 

berbeda antara variabel x dengan variabel y nya. Penelitian yang penulis 

lakukan adalah Apakah ada pengaruh yang signifikan penguasaan materi 

ukhuwwah terhadap interaksi sosial siswa di SMA Islam As Shofa Pekanbaru. 

Penelitian ini penulis lakukan untuk menambah atau melengkapi penelitian-

penelitian yang relevan dengan penelitian penulis. 

                                                             
35

Nuralisna Harahap,  Pengaruh Konseling Teman Sebaya terhadap Interaksi Sosial Siswa 

Kelas XI IPA 5 MAN 3, Medan. 



 

 
27 

C. Konsep Operasional 

Konsep Operasional adalahkonsep yang digunakan untuk memberikan 

batasan terhadap konsep teoritis, hal ini supaya tidak terjadi kesalah pahaman 

didalam penelitian ini. Dalam penelitian ini ada dua konsep yang perlu 

dioperasionalkan yaitu pemahaman materi ukhuwwah dan interaksi sosial. 

1. Penguasaan materi ukhuwwah siswa, diukur melalui indikator sebagai 

berikut:
36

 

a. Siswa dapat menguraikan makna persaudaraan (Ukhuwwah). 

b. Siswa dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam surah Al-

Hujurat ayat 10. 

c. Siswa dapat menjelaskan bahwa persaudaraan (Ukhuwwah) adalah 

perintah agama. 

d. Siswa dapat membedakan dasar-dasar persaudaraan (Ukhuwwah).  

e. Siswa dapat membedakan contoh-contoh persaudaraan (Ukhuwwah). 

f. Siswa dapat menyebutkan dampak positif persaudaraan (Ukhuwwah). 

g. Siswa dapat menjelaskan hikmah persaudaraan (Ukhuwwah). 

h. Siswa dapat menjalin perilaku persaudaraan (Ukhuwwah) terhadap 

teman-temannya. 

2. Interaksi sosial siswa, diukur melalui indikator sebagai berikut:
37

 

a. Mampu dan bersedia menerima tanggung jawab. 

b. Berpartisipasi dengan gembira dalam kegiatan yang sesuai 

c. Segera menangani masalah yang menuntut penyelesaian 

d. Mengambil keputusan dengan senang tanpa konflik 
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Nelty Khairiyah dkk, loc. cit. 
37

Elizabeth B. Hurlock, loc. cit. 
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e. Belajar dari kegagalan 

f. Tidak membesar-besarkan keberhasilan 

g. Mengetahui bila saatnya bekerja dan bila saatnya bermain 

h. Dapat mengatakan “tidak” dalam situasi yang membahayakan 

i. Dapat mengatakan “iya” dalam situasi yang akhirnya menguntungkan 

j. Dapat menunjukkan amarah secara langsung bila tersinggung atau bila 

haknya dilanggar 

k. Dapat menahan sakit atau emosional bila perlu 

l. Dapat berkompromi bila menghadapi kesulitan. 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

a. Penguasaan materi ukhuwwah berbeda-beda di antara siswa. 

b. Interaksi sosial siswa di SMA Islam As Shofa Pekanbaru berbeda-

beda. 

c. Interaksi sosial siswa di SMA Islam As Shofa Pekanbaru turut 

dipengaruhi oleh penguasaan materi Ukhuwwah. 

2. Hipotesis 

Ha:  Hipotesis Alternatif: Ada pengaruh penguasaan materi ukhuwwah 

terhadap interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Atas Islam As 

Shofa Pekanbaru. 

H0:  Hipotesis Nihil: Tidak ada pengaruh penguasaan materi Ukhuwwah 

terhadap interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Atas Islam As 

Shofa Pekanbaru. 


