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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Puasa Ramadhan 

a. Pengertian dan Dalil Puasa Ramadhan  

Kata puasa berasal dari bahasa Arab yaitu Shama-yashumu-

shauman-shiyaman yang berarti menahan atau imsak.
14

 Sedangkan puasa 

menurut istilah yang berarti, menahan diri dari sesuatu yang 

membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai 

terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat.
15

 Adapun puasa 

menurut syariat adalah mencegah diri dari segala perkara yang 

membatalkan dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari dengan niat 

beribadah kepada Allah SWT.
16

 Puasa menurut Lelya Hilda, adalah 

menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal lain yang 

membatalkannya mulai terbit fajar hingga matahari terbenam, dengan niat 

dan beberapa syarat.
17

 Jadi, konsep Islam tentang puasa lebih di tekankan 

pada usaha seorang muslim untuk menjaga anggota badan dari maksiat 

dan dosa.
18

  

Puasa di bulan Ramadhan merupakan ajang untuk takhalli 

(membersihkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat), tahalli (menghiasi 

diri dengan perbuatan baik dan terpuji), dan tajalli (mengagungkan Allah 

                                                             
14

 Achmad Warson Munawwir,  Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Pustaka Progressif, 

1984), h. 804 
15

  Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 220 
16

 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, op.cit., h. 138 
17

 Lelya Hilda, Puasa dalam Kajian Islam dan Kesehatan, Jurnal Hikmah Vol. VIII, No 

01 Januari 2014 
18

  Syafrida dan Nurhayati Zein, op,cit.,95 
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SWT dalam berbagai kesempatan dan tempat).
19

 Adapun pengertian puasa 

Ramadhan menurut Sabiq adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam 

berupa berniat puasa, tidak makan, minum dan menahan diri dari hal-hal 

yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.
20

 Di 

dalam Alqur’an di jelaskan dalil diisyaratkannya puasa, khususnya puasa 

Ramadhan dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-

Baqarah:183 yang berbunyi: 

                    

         

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum 

kamu agar kamu bertakwa.
21

 

 

Di dalam hadist Buhkari dan Muslim juga di jelaskan hadist 

diisyaratkan nya puasa, yang berbunyi: 

مسعت   الرمحن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما قالعن أيب عبد 
شهادة أن ال  :بين اإلسالم على مخس ” :رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول

إلو إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم 
 (مسلم و البخاري رواه) ”رمضان 

Artinya: Dari Abu Abdur Rahman Abdullah bin Umar bin Khaththab 

Radhiya allahu anhuma Ia berkata: Saya telah mendengar 

Rasulullahi Shallallhu alaihi wa sallam bersabda: ” Islam 

didirikan di atas lima perkara: Pertama: Tiada Tuhan yang 

berhak di sembah melainkan Allah dan sesungguhnya 

Muhammad utusan Allah, kedua: Mendirikan Sholat, ketiga: 

Membayar Zakat, keempat: Menunaikan haji di baitullah 

                                                             
19

 Ibid. h. 95 
20

Sabiq S.,loc.cit. 
21

 Abbas Arfan, Fiqh Ibadah Praktis , (Malang:UIN-Maliki Press,2011), h.125  
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(Makkah), kelima: Berpuasa di bulan Ramadhan. (HR Buhkari 

dan Muslim). 

 

Jadi dapat di simpulkan, bahwa ibadah puasa Ramadhan itu 

mencakup dimensi yang luas sekali. Puasa Ramadhan bukan hanya 

kewajiban (taklif), yang di bebankan atas orang Islam yang telah mencapai 

usia akil baligh, tetapi ia juga merupakan suatu ibadah yang menjadi 

sarana untuk meraih hikmah dan manfaat yang lebih besar. Karena itu, 

dalam menjalankan ibadah puasa, seseorang tidak boleh terpaku hanya 

pada syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan syariat lainnya, tetapi juga 

harus menghayati  hakikat dan esensi dari ibadah puasa itu sendiri.  

b. Syarat Sah Puasa Ramadhan 

Puasa hanya diwajibkan kepada orang-orang yang telah memenuhi 

beberapa persyaratan. Demikian juga puasa yang di lakukan oleh kaum 

muslimin dan muslimat pada bulan Ramadhan. Adapun syarat sah puasa 

sebagai berikut: 

1) Islam  

2) Baligh, puasa tidak diwajibkan atas anak yang belum mencapai masa 

balighnya  

3) Beriman 

4) Berakal 

5) Tidak dalam keadaan pingsan atau sadar 

6) Tidak dalam keadaan haid dan nifas 

7) Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa
22

 

                                                             
22

 Muhammad Ridha Musyafiqi Pur,Daras Fikih Ibadah ,(Jakarta: Nur Al-Huda,2013), h. 

310   
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Demikian juga menurut Arbas arfan, syarat sah puasa ada 4 yaitu: 

1) Islam 

2) Berakal sehat 

3) Suci dari haid atau nifas 

4) Mengetahui bahwa sudah wajib atau sunnah berpuasa pada sat itu, 

(tahu sudah masuk waktu berpuasa).
23

 

c. Rukun Puasa Ramadhan 

Rukun puasa secara umum ada 2 macam. Demikian juga puasa 

yang di lakukan pada bulan Ramadhan.  

1)  Berniat, yakni bermaksud untuk melaksanakan puasa karena Allah 

SWT 

2)  Menahan diri dari segala suatu yang membatalkan puasa, sejak terbit 

hingga terbenamnya matahari.
24

 

Demikian juga  menurut Amir Syarifuddin, rukun puasa ada 2 

yaitu: 

1)  Niat, adalah keinginan dalam hati untuk berpuasa karena ingin 

menjalankan perintah Allah SWT dan mendekatkan kepada-Nya. 

Maka tidak berlaku puasa hanya dengan perbuatan saja, tetapi harus 

dengan berniat. 

2) Menahan diri, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa 

seperti makan, minum, dan hubungan suami istri dari terbit fajar 

sampai terbenam matahari.
25

 

                                                             
23

  Abbas Arfan,op,cit., h. 129 
24

  Syafrida dan Nurhayati Zein, loc,cit.,96 
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d. Macam-macam Puasa yaitu: 

Puasa dalam Islam terbagi atas 2 bagian, yaitu puasa wajib dan 

puasa sunnah. Adapun macam-macam puasa yaitu: 

1)  Puasa wajib, yang termasuk puasa wajib yaitu: puasa ramadhan, puasa 

kaffarat dan puasa nadzar. 

2)   Puasa sunnah, yang termasuk puasa sunah yaitu: puasa enam hari di 

bulan syawal, puasa arafah untuk selain yang sedang berhaji ( 9 

dzulhijjah) puasa hari Asyura (10 muharram), puasa tiga hari 

pertengahan bulan, puasa senin dan kamis. Puasa sunnah Nabi daud As 

dan puasa di bulan sya’ban.
26

 

e. Adab-adab Puasa Ramadhan 

Puasa merupakan proses pembelajaran mengenai akhlak, dimana 

seorang mukmin dapat mempelajari berbagai hal tentang adab-adab puasa. 

Adapun adab-adab puasa ada 2 yaitu: 

1) Menundukkan pandangan dan menjaga lisan dan ucapan kata-kata 

yang dapat menyakiti orang lain, berupa kata-kata yang haram, makruh 

dan kata-kata yang tidak berguna serta menjaga anggota tubuh lainnya. 

2) Tidak mengisi perut dengan makanan di siang hari sebaliknya hanya 

makan sebatas kebutuhan.
27

 

f. Amalan-amalan Utama di bulan Ramadhan  

 Selain melaksanakan ibadah puasa dengan menahan diri dari 

makan, minum, hubungan suami istri dan segala macam dorongan nafsu 

                                                                                                                                                                       
25

  Amir Syarifuddin, Garis-garis besar Fiqh,(Jakarta:Prenada Media,2003), h.56 
26

 Syafrida dan Nurhayati Zein, loc,cit.,97-102 
27

 Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Mukhtasar Minhajul Qashidin, ( Jakarta: Darul 

Haq, 2014), h. 72-73  
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sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, selama bulan suci 

Ramadhan umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan berbagai macam 

amalan dan ibadah sebagai realisasi dari peningkatan iman dan takwa 

kepada Allah SWT. Berikut ini adalah di antara amalan utama ataupun 

ibadah yang diperintahkan Allah SWT dan Rasul-Nya untuk kita kerjakan 

di bulan suci Ramadhan.
28

 

1) Mengakhiri  waktu makan sahur 

Rasulullah SAW telah memberikan tuntutan kepada seluruh 

umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, 

untuk mengakhiri waktu makan sahur. Hal itu tidak lain dimaksudkan 

agar rentang waktu berpuasa tidak terlalu lama, sehingga stamina 

orang yang berpuasa tetap terjaga, ataupun tidak terlalu lemas. Di 

samping itu, sesungguhnya pengakhiran makan sahur itu juga 

mengandung berkah. Sebagaimana hal itu dinyatakan oleh Rasulullah 

SAW dalam hadist yang diriwiyatkan oleh Anas bin Malik:   

ُحْوِر بَ رََكةً  ُرو افَِإنَّ ِف السَّ  َتَسحَّ
Artinya: Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur 

itu ada keberkahan. (H.R Al-Bukhari dan Muslim). 

2) Mempercepat berbuka puasa  

Jika waktu magrib sudah tiba, maka orang-orang yang berpuasa 

disunnahkan mempercepat berbuka puasa meskipun hanya dengan 

meminum seteguk air atau makanan (kurma) sebelum melaksanakan 

                                                             
28

  Saiful Hadi El-Sutha, Tiada Bulan Seindah Ramadhan, (Jakarta:Kalam Mulia,2014), h. 

129 
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shalat magrib. Hal itu dimaksudkan agar stamina dan kosentrasi 

(kekhusyu’an) orang yang berpuasa tetap terjaga dengan baik ketika 

mengerjakan shalat magrib. Menyegerakan untuk berbuka, bagi orang 

yang berpuasa, adalah perbuatan yang disukai oleh Allah dan 

membawa kepada kebaikan, sehingga orang yang segera 

menyegerakan berbuka begitu kumandang adzan magrib terdengar, 

maka ia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah SWT.
29

 Adapun 

hadist yang berbunyi: 

 َأَحبُّ ِعَباِدي ِإََلَّ أَْعَجُلُهْم ِفطَرًا
Artinya : Hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah orang yang 

paling cepat berbuka (ketika waktu berbuka puasa telah 

tiba).(H.R. At-Tirmidzi)  

3) Memberikan makanan atau minuman untuk berbuka puasa 

Selama bulan suci Ramadhan, umat Islam disunnahkan 

memberikan minuman meskipun hanya seteguk air, dan atau makanan 

meskipun hanya sepotong kue, untuk berbuka puasa bagi orang-orang 

yang melaksanakan ibadah puasa. Karena sesungguhnya memberikan 

makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa itu mempunyai 

pahalanya sangat besar sekali.
30

 Adapun hadist yang berbunyi: 

اِئِم َشْيًئا َمْن ِفطََّر َصاِئًما َكاَن لَوُ  َقُص ِمْن َأْجٍر الصَّ َر اَنَُّو الَ يُ ن ْ  ِمْثُل َأْجرِِه َغي ْ
Artinya: “Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya 

pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi 

                                                             
29

 Ibid, h. 130-131 
30

 Ibid, h. 132 



 17 

pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga.” 

(HR. Tirmidzi ) 

4) Memperbanyak tadarus Al-quran 

Dalam tradisi masyarakat, biasanya setiap malam di bulan 

Ramadhan kumandang bacaan ayat-ayat suci menggema dari setiap 

masjid dan mushalla. Hal itu tentu sangatlah positif, sebagai salah satu 

syiar Islam. Karena sesungguhnya setiap umat Islam memang 

diperintahkan oleh Allah SWT untuk membaca, memahami, 

menghayati serta mengamalkan isi dan kandungan Al-qur’an setiap 

harinya.  Terlebih lagi pada bulan suci Ramadhan, umat Islam 

diperintahkan untuk lebih aktif lagi dalam melakukan taddarus Al-

qur’an karena mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, di mana setiap 

bulan Ramadhan beliau selalu melaksanakan taddarus Al-qur’an 

dengan malaikat jibril. Oleh karena itu, sebagai umat Islam jangan 

sampai melewatkan hari-hari di bulan Ramadhan tanpa melakukan 

taddarus Al-qur’an. Karena sebagaimana yang telah ditegaskan oleh 

Rasulullah SAW, sebaik-baik orang (Islam) adalah orang yang mau 

mempelajari dan mengajarkan Al-qur’an.
31

 Adapun hadist yang 

berbunyi: 

َمْن قَ رََأَحْر فًاِمْن ِكَتاِب اهلِل فَ َلُو َحَسَنٌة، َواْلََْسَنُة ِبَعْشِر أَْمثَاِِلَا اَل أَقُ ْوُل امل 
 َحْرٌف، َبْل أَِلٌف َحْرٌف َواَلٌم َحْرٌف َوِمْيٌم َحْرفٌ 

Artinya: Barangsiapa membaca satu huruf dari Alqur’an, maka 

baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan sama dengan 

                                                             
31

 Ibid, h. 133 
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sepuluh kebaikan sama dengan sepuluh pahala. Aku tidak 

memaksudkan Alif, Lam, Mim satu huruf, melainkan Alif 

satu huruf, Lam satu huruf dan mim satu huruf. (H.R. Ad-

Darimi dan At-Turmudzi)  

 

5) Melaksankan shalat Tarawih dan Witir 

Setiap malam di bulan Ramadhan, umat Islam di sunnahkan 

melaksanakan shalat tarawih sesuai dengan kemampuan dan 

kesanggupannya. Bagi mereka yang mampu melaksanakan 20 rakaat 

dengan tetap menjaga ketertiban dan kekhusyukan shalat, maka 

mereka dipersilahkan melaksanakan shalat tarawih 20 rakaat ditambah 

shalat witir 3 rakaat. Namun bagi mereka yang hanya mampu 

melaksanakan shalat tarawih sebanyak 8 rakaat ditambah shalat witir 3 

rakaat, maka disunnahkan melaksanakannya dengan tetap menjaga 

ketertiban dan kekhusukan shalat.
32

 Adapun hadist yang berbunyi: 

لَُو، َوَمْن َطِمَع َأْن يَ ُقْوَم اِخرَُه  َمْن َخاَف َأْن الَيَ ُقْوَم ِمْن اِخِر الَّْيِل فَ ْليُ ْوتِْر أَوَّ
 فَِإنَّ َصاَلة اخر الَّْيِل َمْشُهْوَدٌة َوَذِلَك أَْفَضلُ  فَ ْليُ ْوتِْر اخَر الَّْيِل،

Artinya :  Barangsiapa yang khawatir tidak dapat (bisa ) bangun di 

akhir (penghujung) malam, maka hendaklah ia mengerjakan 

shalat witir di awal malam. Barangsiapa yang berharap 

(yakin) bahwa dirinya akan bangun di akhir malam, maka 

hendaklah ia mengerjakan shalat witir di akhir malam. 

Karena sesungguhnya shalat di akhir malam itu disaksikan 

(oleh para malaikat pembawa rahmat) dan yang demikian 

itu lebih utama.(H.R. Muslim)   

 

6) Membayar zakat fitrah 

Umat Islam yang hidup pada akhir bulan Ramadhan dan 

menjumpai bagian awal bulan syawwal, diwajibkan membayar zakat 

fitrah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi 

                                                             
32

  Ibid, h. 135 
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tanggung jawabnya, termasuk bayi yang baru lahir. Jika zakat fitrah 

tidak dibayarkan, maka akan menghambat diterimanya semua amal 

ibadah yang di lakukan selama ini, termasuk ibadah puasa di bulan 

Ramadhan.
33

 Di jelaskan dalam surat Al-baqarah:43 yang berbunyi: 

                 

 

Artinya : Dirikanlah sholat shalat, tunaikanlah zakat dan rukuk lah 

beserta orang-orang yang rukuk’” (QS. Al Baqarah: 43) 

 

7) Bersedekah  

Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih 

keuntungan besar dari bulan Ramadhan adalah melalui sedekah. Islam 

sering menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah. Dalam bulan 

Ramadhan, amalan ini menjadi lebih dianjurkan lagi. Dan demikianlah 

sepatutnya akhlak seorang mukmin, yaitu dermawan. Allah dan Rasul-

Nya memerintahkan bahkan memberi contoh kepada umat Islam untuk 

menjadi orang yang dermawan serta pemurah. Ketahuilah bahwa 

kedermawanan adalah salah satu sifat AllahSWT. Adapun hadist yang 

berbunyi: 

 َاْلُْْوُد ِمْن ُجْوِد اهلِل تَ َعاََل َفُجُدُدوا ََيُِد اهلِل َعَلْيُكْم )الطرباىن(
Artinya: kemurahan hati adalah dari (harta) kemurahan hati dan 

pemberian Allah. Bermurah hatilah niscaya Allah bermurah 

hati kepadamu (HR. Ath- Tabrani) 

8) Melaksanakan sholat berjamaah  

Sholat berjamaah adalah sholat bersama yang sekurang-

kurangnya terdiri dari dua orang yaitu seorang imam dan makmum, 

                                                             
33

 Ibid, h. 148 
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dimana seorang makmum harus mengikuti perbuatan imam dan tidak 

boleh mendahului setiap gerakannya. Adapun hadist yang berbunyi: 

ُهَما: َأنَّ َرُسْوُل اهلِل َصلَّى هلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: َصاَلُة َعْن اْبِن ُعَمَر  َرِضَي اهلُل َعن ْ
 اْلََْماَعِة تَ ْفُضُل َصالََة اْلَفدِّ ِبَسْبِع َوِعْثرِْيَن َدَرَجًة )رواه البخارى ومسلم(

 

Artinya:  Dari Abdullah ibnu Umar  r.a. Rasulullah saw. bersabda: 

"shalat berjamaah  lebih utama dari shalat sendirian 

sebanyak dua puluh tujuh derajat.” (H.R. Bukhari dan 

Muslim) 

f. Hikmah Puasa Ramadhan 

Allah SWT menganjurkan puasa Ramadhan karena memiliki banyak 

hikmah di antaranya adalah: 

1) Meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT 

Puasa merupakan ibadah seorang hamba untuk mendekatkan 

diri kepada Allah dengan meninggalkan hal yang paling di sukai dan 

menahan hawa nafsunya. Jiwanya dilatih dengan takwa. Dia selalu 

merasa diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun, baik dalam 

keadaan terang-terangan maupun tersembunyi.    

2) Melatih diri untuk meninggalkan maksiat dan dosa 

Apabila orang berpuasa sanggup menahan diri untuk tidak 

melakukan hal-hal yang sejatinya halal dan di perbolehkan karena 

perintah dari Allah, maka diapun akan mampu mengendalikan hawa 

nafsunya untuk tidak melakukan maksiat dan dosa. Dia akan sanggup 

konsisten di jalan Allah dan tidak akan terjerumus kepada kebatilan.   
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3) Mengingat penderitaan orang miskin 

Karena dalam puasa terdapat latihan untuk menahan lapar dan dahaga, 

maka seseorang yang berpuasa akan ingat kepada orang fakir miskin 

dan penderitaan mereka yang lapar sepanjang hidupnya.
34

 

4) Mendidik umat Islam supaya menjadi manusia yang bertakwa. 

5) Menggerakkan umat Islam untuk mengerjakan hal-hal positif.
35

 

6) Melindungi umat Islam dari perbuatan dan ucapan buruk dan tercela.
36

 

Dengan berpuasa Ramadhan, kita di latih untuk menahan diri dari 

segala perbuatan yang kurang baik. Menahan diri yang dimaksud tidak 

hanya menahan lapar dan haus serta tidak berhubungan seks, melainkan 

tidak lekas marah, tidak menggunjing aib orang lain dan berbagai hal 

lainnya yang dapat merusak nilai puasa.  

7) Membiasakan diri untuk bersabar dan menanggung beban derita, 

sehingga tidak menjadi orang yang selalu bersenang-senang.karena 

adakalanya seseorang akan menghadapi kondisi dalam suatu hari, dia 

merasakan lapar dan haus. Sehingga ibadah puasa itu dapat melatih 

dirinya untuk bersabar dan menanggung beban derita ketika kehilangan 

sesuatu yang dia sukai. Itu merupakan pendidikan bagi jiwa. 

8) Yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa adalah tekun dan 

rajin ibadah. Oleh karena itu didapatkan orang yang semakin bertambah 

                                                             
34

 Fahad Salium, Bahammam, Panduan Praktis Muslim,(Riyadh:Indo Modern 

Guide,2014), h. 140  
35

 Saiful Hadi El-Sutha, Tiada Bulan Seindah Ramadhan, (Jakarta:Kalam Mulia,2014), h. 

122  
36

  Amir Syarifuddin, op.cit.,  h.55 
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ketekunan ibadahnya di saat mereka berpuasa. Hari ketika mereka 

berpuasa dan hari ketika mereka tidak berpuasa sangat berbeda, kecuali 

bagi orang yang lalai.
37

  

9) Puasa Ramadhan juga mendidik agar memiliki sifat yang jujur, orang 

yang melakukan puasa atau tidaknya itu hanya dia dengan Allah yang 

mengetahuinya.
38

 

10) Menyembuhkan berbagai macam penyakit fisik (jasmani) 

Manfaat (hikmah) puasa tidaklah hanya sekedar menyehatkan 

rohani (jiwa-psikis) pelakunya, tetapi juga dapat menyembuhkan 

berbagai macam penyakit jasmani. Para ahli kesehatan mengakui bahwa 

di antara pengobatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan sangat 

efektif dalam menyembuhkan berbagai penyakit, baik yang bersifat 

jasmani maupun rohani, adalah dengan berpuasa.
39

 

Dari penjelasan di atas, maka amalan ibadah puasa Ramadhan 

yang penulis maksud di sini adalah proses amalan dalam melakukan 

ibadah puasa Ramadhan yang menekankan kepada pembentukan 

tingkah laku siswa. Dalam hal ini tingkah laku yang berkaitan dengan 

penelitian ini adalah terungkap pada hikmah puasa yang meliputi 

perbuatan dan ucapan buruk dan tercela, membiasakan diri bersabar dan 

menanggung derita, dan memiliki sifat jujur.  
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2. Tingkah Laku 

a. Pengertian Tingkah laku 

Tingkah laku adalah kegiatan individu atas sesuatu yang berkaitan 

dengan individu tersebut yang diwujudkan dalam bentuk gerakan dan 

ucapan. Tingkah laku sangat erat hubungannya dengan etika, moral dan 

akhlak, yang mana etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan 

buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukkan oleh manusia kepada 

lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam 

perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang 

harus diperbuat. Moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan 

kelakuan, sedangkan akhlak berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, 

atau tabiat. Akhlak diartikan juga sikap yang melahirkan perbuatan 

(perilaku, tingkah laku) mungkin baik, mungkin buruk.
40

 

Oemar Bakri mengatakan bahwa tingkah laku adalah sikap 

seseorang yang menjadikan ia mudah berbuat atau tanpa pertimbangan 

atau sesuatu yang menjadi kebiasaan seseorang itu melakukannya.
41

 

Ditinjau dari sudut bentuknya tingkah laku tidak terbentuk seketika, akan 

tetapi merupakan suatu hasil dari proses yang panjang seperti yang 

dikemukakan Sarlito Wiraman Sarwono, bahwa tingkah laku atau 

perbuatan manusia tidak terjadi secara sporadis (timbul dan hilang disaat-

saat tertentu), tetapi selalu ada kelangsungan antara satu perbuatan dengan 
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perbuatan berikutnya. Perbuatan terdahulu merupakan persiapan perbuatan 

yang akan datang.
42

 

Menurut Syamsu Yusuf pola tingkah laku pada anak adalah 

sebagai berikut:
43

 

1) Pembangkangan (negativisme) 

2) Agreasi (Agression) 

3) Berselisih atau bertengkar (quarreling) 

4) Menggoda (teasing) 

5) Persaingan (rivalry) 

6) Kerja sama (cooperation) 

7) Tingkah laku berkuasa (ascendant behaviuor) 

8) Mementingkan diri sendiri (selfishness) 

9) Simpati (sympati) 

 b. Teori Perubahan Tingkah laku  

  Menurut Notoatmodjo terdapat 4 teori perubahan tingkah laku, 

yaitu:
44

 

1) Teori Stimulus Organisme 

Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa penyebab terjadinya 

perubahan tingkah laku tergantung kepada kualitas rangsangan 

(stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme.  
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2) Teori Festinger (Dissonance Theory) 

Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa keadaan cognitive dissonance 

merupakan ketidak seimbangan psikologis yang di liputi oleh 

ketegangan diri yang berusaha untuk mencapai keseimbangan kembali. 

3) Teori fungsi  

Teori ini berdasarkan anggapan bahwa perubahan tingkah laku 

individu tergantung kepada kebutuhannya.  

4) Teori Kurt Lewin 

Tingkah laku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara 

kekuatan-kekuatan pendorong (driving forces) dan kekuatan-kekuatan 

penahan ( restining forces). 

Secara garis besar tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh 2 

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  

1) Faktor Internal  

Faktor internal atau faktor pembawaan merupakan faktor 

dominan yang dibawa sejak lahir. Adapun faktor pembawaan adalah 

sifat-sifat yang berhubungan dengan faktor jasmani.
45

 Menurut 

Sanafiah faisal dan Andi Mappiare, pembawaan dapat diartikan 

sebagai kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang bagi manusia 

menurut pola-pola, ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang timbul saat 

konsepsi.
46
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2) Faktor eksternal 

Faktor yang datang dari luar berupa pengalaman-pengalaman, 

perlakuan orang tua atau pendidikan pengalaman yang dialami 

individu, disaring dan kemudian membentuk karakter tersendiri yang 

dapat merubah temperamen seseorang sehingga dapat membentuk 

kepribadian.
47

 Dalam kaitannya dengan tingkah laku, pengaruh 

lingkungan terhadap individu sangat menentukan dan bahkan 

merupakan bagian yang integral dari proses tingkah laku.  

Perilaku yang baik adalah pola perilaku yang dilandaskan pada 

nilai-nilai agama. Setiap perbuatan yang baik terlihat pada sikap jiwa 

dan perilaku yang sesuai dengan akidah dan syariah Islam. Di dalam 

Islam Pranata perilaku yang mencerminkan struktur dan pola perilaku 

manusia dalam segala aspek kehidupan, disebut dengan akhlak, 

sedangkan pranata nilai yang menentukan kepribadian seseorang, 

disebut dengan ihsan. Dengan demikian, akhlak yang berkualitas ihsan 

disebut akhlak karimah (akhlak mulia).
48

  

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tingkah laku merupakan 

suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang tercermin dalam kehidupan 

sehari-hari serta dapat dinilai baik dan buruknya. Tingkah laku timbul 

karena adanya rangsangan baik dari dalam maupun dari luar individu itu 

sendiri. Menurut teori belajar, tingkah laku merupakan hasil dari proses 

belajar individu.  
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Ahli pendidikan memandang belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.
49

 Hal tersebut senada dengan yang 

dikemukakan oleh Sarlito Wirawan bahwa tingkah laku adalah dipelajari, 

karena itu untuk memahami tingkah laku sosial dan proses belajar terlebih 

dahulu harus mengetahui prinsip-prinsip psikologi belajar yaitu dorongan 

isyarat, tingkah laku, balas dan gajaran.  

Oemar Bakri mengemukakan bahwa pembentukan tingkah laku 

menusia melalui tiga bentuk yaitu: 

a. Naluri, dorongan yang membentuk manusia untuk melakukan sesuatu. 

b. Adat kebiasaan, yaitu perbuatan yang selalu diulang sehingga menjadi 

mudah dikerjakan. 

c. Perasaan hati, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan 

sesuatu baik dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan sedih, 

yang dipengaruhi oleh naluri.
50

 

3. Pengaruh Amalan Ibadah Puasa Ramadhan terhadap Tingkah Laku 

Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri 

seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar 

ketaatannya terhadap agama. Sikap keagamaan tersebut oleh adanya 

konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, 

perasaan terhadap agama sebagai unsur efektif dan perilaku terhadap 
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agama sebagai unsur konatif. Jadi, sikap keagamaan merupakan integrasi 

secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan agama serta tindak 

keagamaan dalam diri seseorang.
51

 

Allah SWT telah mewajibkan orang-orang yang beriman untuk 

menjalankan ibadah puasa selama satu bulan, yaitu pada bulan Ramadhan 

disamping itu umat Islam dianjurkan (disunnahkan) melaksanakan puasa 

pada waktu-waktu yang lain. Puasa Ramadhan merupakan proses 

pembelajaran yang sangat baik mengenai akhlak, dimana seorang mukmin 

dapat mempelajari berbagai hal, karena puasa merupakan jihad diri untuk 

melawan hawa nafsu dari godaan syaitan yang kerap memperdaya, 

membiasakan seseorang berperilaku sabar untuk tidak melakukan sesuatu 

yang dilarang, sabar terhadap cobaan dan penderitaan yang mungkin 

terkadang dijumpainya. Puasa Ramadhan juga mengajarkan pola hidup 

disiplin dan konsekuen, serta menimbulkan rasa kasih sayang dan 

persaudaraan terhadap sesama, sikap tolong menolong dan saling bahu-

membahu yang dapat menyatukan umat Islam.
52

 

Puasa pada bulan Ramadhan merupakan momentum untuk tingkah 

laku seseorang agar menjadi pribadi baik. Puasa ini akan melahirkan 

manusia-manusia yang memiliki prinsip tangguh, kesabaran, keikhlasan 

dan tidak pantang menyerah serta memiliki solidaritas dan saling 

mengasihi satu sama lain.
53
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Puasa Ramadhan sebagai ibadah memberikan pengaruh yang 

sangat positif terhadap tingkah laku, kesehatan tubuh, kematangan jiwa 

serta meningkatkan keakraban sosial. Selain itu, puasa juga memberikan 

hikmah pada aspek ruhaniyah, yaitu berupa latihan, pembersihan dan 

peningkatan ruh. Dintijau dari terbentuknya perilaku dalam konsep 

psikologi, salah satunya adalah insight atau pengertian, maka perilaku 

menahan diri dari makan, minum, berhubungan seksual, melakukan 

keburukan dan menundukkan pandangan yang dilakukan oleh orang yang 

berpuasa, merupakan insight yang terbentuk dalam pemikirannya tentang 

konsep puasa. Jadi, insight yang berkaitan dengan puasa akan melahirkan 

perilaku dalam bentuk menahan diri baik pada aspek fisik (makan, minum 

dan melakukan hubungan seksual pada siang hari), maupun pada aspek 

psikis (menahan diri untuk melakukan keburukan dan menahan 

pandangan).
54

 

Efek ibadah puasa, baik secara biologis, psikologis maupun 

perilaku akan dirasakan dimulai dari menahan diri dari makan, minum dan 

berhubungan seksual, lalu disempurnakan dengan menahan diri dari 

melakukan keburukan dan menundukkan pandangan. Ketika seseorang 

menjalankan puasa yang seperti itu, maka ia akan memiliki pemikiran dan 

tubuh yang sehat.
55

 Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa siapa saja 

yang bersedia menjalankan ibadah puasa dengan tulus dan ikhlas karena 

Allah, ia akan dimasukkan kedalam golongan orang yang mulia dan 
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dimuliakan Allah. Disamping itu Allah juga menyiapakan sebuah pintu 

disurga yang diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang bersedia 

menjalankan ibadah puasa.
56

 

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa, puasa Ramadhan tidak 

terlepas dari pengaruh tingkah laku siswa itu sendiri. Dimana siswa yang 

bagus dalam amalan beribadah puasa Ramadhan akan menunjukkan tingkah 

laku yang baik, sebaliknya siswa yang tidak melakukan amalan ibadah puasa 

Ramadhan maka masih adanya terbentuk tingkah laku yang kurang baik.   

 

B. Penelitian Relevan  

Untuk menghindari duplikasi pada temuan penelitian, maka penulis 

memaparkan penelitian yang relevan dengan penelitian pengamalan puasa 

terhadap tingkah laku siswa, yaitu: 

1. Ira Novina Nursari, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan 

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, pada tahun 2018 dengan judul, “Pengaruh Pelaksanaan Puasa Senin 

Kamis terhadap Kesehatan mental santri di Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren Darul Quran Kampar”. Perbedaan dalam penelitian ini penulis 

meneliti tentang pengamalan Ibadah Puasa Ramadhan terhadap Tingkah 

laku sedangkan penelitian di atas meneliti Pelaksanaan Ibadah Puasa Senin 

kamis terhadap Kesehatan mental.
57
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57
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2. Mahdalena, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan 

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, pada tahun 2012 dengan judul, “Pengaruh Pergaulan Sesama Siswa 

terhadap Akhlak Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar. 

Perbedaan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pengamalan 

Ibadah Puasa Ramadhan terhadap Tingkah laku sedangkan penelitian di 

atas meneliti Pergaulan Sesama Siswa terhadap Akhlak.
58

 

 

C. Konsep Operasional  

Dalam penelitian ini ada dua konsep yang perlu dioperasikan agar 

dapat diukur, yaitu amalan ibadah puasa dan tingkah laku. 

1. Amalan ibadah puasa Ramadhan, dalam hal ini sebagai variabel pengaruh 

atau bebas (Independent Variabel) X dengan indikator: 

a. Siswa mengakhirkan waktu makan sahur  

b. Siswa dapat menyegerakan berbuka pada waktunya 

c. Siswa bersedekah ketika berpuasa  

d. Siswa melaksanakan tadarus Alqur’an  

e. Siswa melaksanakan shalat sunat tarawih 

f. Siswa melaksanakan shalat sunat witir 

g. Siswa membayar zakat fitrah 

h. Siswa melaksanakan sholat berjamaah  

2. Tingkah laku siswa sebagai variabel terpengaruh atau terikat (Dependent 

Variable) atau variabel Y dengan indikator sebagai berikut: 
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a. Siswa mengucapkan salam dan menyalami guru ketika jumpa di jalan 

b. Siswa bertutur kata yang sopan kepada guru 

c. Siswa tidak membuat keributan ketika guru menjelaskan pelajaran 

d. Siswa menanamkan sifat jujur 

e. Siswa bersikap sabar 

f. Siswa menjaga lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat 

g. Siswa menghargai teman yang berbicara 

h. Siswa menerima pendapat teman ketika belajar 

i. Siswa membiasakan diri untuk hidup disiplin terutama disiplin waktu 

j. Siswa menaati peraturan sekolah 

k. Siswa tidak keluar masuk pada saat jam pelajaran 

l. Siswa menasehati teman yang berbuat salah 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

a. Tingkah laku siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu 

Kabupaten Kampar berbeda-beda 

b. Adanya kecenderungan pengaruh amalan ibadah puasa terhadap 

tingkah laku siswa bervariasi  

2. Hipotesis  

Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara amalan ibadah puasa 

Ramadhan  terhadap tingkah laku siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Siak hulu Kabupaten Kampar 
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b. Ho: Tidak ada pengaruh yang positif antara amalan ibadah puasa 

terhadap tingkah laku siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Siak hulu Kabupaten Kampar 

 

 

 

 


