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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Pemahaman Materi Perilaku Taat

a. Pengertian Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berasal

darikata “paham” yang artinya mengerti benar tentang sesuatu hal.

Pemahaman siswa adalah proses, perbuatan, cara memahami sesuatu.14

Sedangkan menurut Benyamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan

seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu

diketahui dan diingat. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila

ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci

tentang hal itu dengan menggunakan bahasa sendiri.15 Memahami

maksudnya, dapat menangkap maknanya untuk memperoleh tujuan akhir

dari setiap belajar.

Pendapat Bloom dalam buku Mohammad Surya yang dikenal
dengan sebutan Taksonomi tujuan pendidikan. Taksonomi Bloom merujuk
pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini
pertama kali dikembangkan oleh Benyamin S. Bloom pada tahun 1956.
Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu
(1) ranah kognitif, (2) ranah afektif, (3) ranah psikomotor.16

Pemahaman merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan

siswa mampu untuk mengerti/memahami tentang arti/konsep, situasi, serta

14Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka. ed. 3. 2005).
h.811

15Anas Sudijono. Pengantar Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: Rajawali Pers. cet. 13. 2013).
h.50.

16Mohammad Surya, Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi dari Guru untuk Guru,
(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 120
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fakta yang diketahuinya. Siswa tidak hanya hafal secara verbalitas saja,

tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Bahan

pelajaran adalah bahan, yang baginya harus dimengerti kemudian

diintensifkan dengan perbuatan. Kebanyakan orang mengira bahwa belajar

adalah menghafal.17

b. Macam-macam pemahaman

Pemahaman umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar

mengajar. Siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang

dikerjakan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat

memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal

lain. Bentuk soal yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan ini

adalah pilihan ganda dan uraian. Pemahaman dapat dijabarkan menjadi

tiga, yaitu:

1. Menterjemahkan

Pengertian menterjemahkan di sini bukan saja pengalihan dari

bahasa yang satu ke bahasa yang lain, tetapi dapat juga dari konsepsi

abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang

mempelajarinya.

2. Menginterpretasi/menafsirkan

Menginterpretasi ini lebih luas dari pada menterjemahkan.

Menginterpretasi adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami ide

utama suatu komunikasi.

17Daryanto. Panduan Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif. (Jakarta: Av Publisher.
2009).h. 25
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3. Mengekstrapolasi

Sedikit berbeda dengan menterjemahkan dan menafsirkan, ia

menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi yaitu dengan

ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat di balik yang tertulis,

dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas

persepsi masalahnya.18

c. Indikator Pemahaman

Menurut Wahidmurni dkk, indikator-indikator pemahaman sebagai

berikut:

1. Mengungkapkan gagasan atau pendapat dengan kata-kata
sendiri.19Siswa yang dikatakan memiliki pemahaman apabila ia
mampu mengungkapkan ide-ide yang berkaitan dengan materi
pelajarannya berdasarkan hasil pemikirannya dalam proses belajar
mengajar.

2. Menjelaskan.20

Menjelaskan berarti menerangkan sampai jelas21. Maksudnya ialah
menerangkan atau menyajikan informasi lisan yang di informasikan
secara sistematis dan jelas. Siswa dikatakan memahami materi
perilaku taat, apabila:

a) Siswa mampu menjelaskan isi kandungan dalil tentang  taat
b) Siswa mampu menjelaskan hukum taat aturan

3. Menguraikan.22

Menguraikan berarti menjelaskan sesuatu secara jelas.23 Siswa
dikatakan telah memahami materi perilaku taat , apabila:

a) Siswa mampu menguraikan dalil tentang perilaku taat serta
terjemahannya

b) Siswa mampu menguraikan pentingnya taat pada aturan
4. Menyimpulkan.24

18Daryanto. Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rineaka Cipta. 2008. h. 107.
19Wahidmurni dkk, Evaluasi Pembelajaran Kompetensi dan Praktik, (Yogyakarta: Nuha

Litera, 2010), h. 22
20Ibid. h. 23
21Van Oeve, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta : PT.Ichtiar Baru), h. 565
22Wahidmurni dkk, Loc.Cit
23Van Oeve, Op.Cit, h. 1597
24Wahidmurni dkk, Loc.Cit
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Menyimpulkan berarti mengambil inti penjelasan.25 Siswa
dikatakan memahami materi perilaku taat, apabila ia mampu
menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari dengan bahasa
sendiri.

5. Memberikan contoh.26

Siswa dikatakan memahami materi perilaku taat, apabila ia mampu
memberikan contoh sikap yang menunjukkan orang yang
berperilaku taat.27

Menurut Wowo kemampuan seorang siswa untuk memahami

danmenyerap materi pelajaran sudah pasti berbeda tingkatnya. Adayang

cepat, sedang dan ada pula yang sangat lambat. Oleh karenaitu, siswa

seringkali harus menempuh cara berbeda untuk bisamemahami sebuah

informasi atau materi pelajaran yang sama.Adapun indikator-indikator

keberhasilan sebagai tolak ukur dalammengetahui pemahaman siswa

adalah sebagai berikut:

1. Siswa mampu mendefinisikan dan menerangkan kembali secara verbal
dan tulisan mengenai apa yang telah dipelajari dengan kata-kata
sendiri.

2. Siswa mampu memberikan contoh yang benar dari suatu materi dan
dapat mengerti yang mana contoh yang tidak benar.

3. Siswa mampu mempresentasikan/memaparkan suatu materi secara
berurutan.

4. Siswa mampu memberikan gagasan yang lebih sederhana atau
meringkas tema-tema umum yang disajikan.

5. Siswa mampu menggambarkan kesimpulan logis dari informasi yang
disajikan.

6. Siswa mampu mencari hubungan antara dua ide, objek dan
semacamnya.

7. Siswa mampu menciptakan model sebab akibat dari suatu sistem.28

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman

tidak sekedar tahu, tetapi juga menghendaki agar siswa dapat

25Van Oeve, Op.Cit, 1326
26Wahidmurni dkk, Loc.Cit
27Ibid. h. 23
28Wowo Sunaryo Kuswana. Taksonomi Kognitif. Bandung: Rosdakarya. 2012. h. 124.
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memanfaatkan dan bersifat kreatif dalam memahami materi pelajaran yang

telah disampaikan oleh guru.

d. Pengukuran Pemahaman

Pemahaman termasuk dalam ranah kognitif berkenaan dengan hasil

belajar, misalnya siswa dapat menjelaskan dan memaknai dengan

bahasanya sendiri atas apa yang dipelajarinya.29Dan salah satu tujuan

penilaian adalah untuk mengukur tingkat pemahaman atas materi yang

baru saja diberikan.30 Penilaian yang dilaksanakan di sekolah

dilakukan dalam bentuk ujian harian.31

Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk mengetahui pemahaman

siswa tentang materi perilaku taat dapat dilihat dari hasil belajar siswa

dalam bentuk ujian harian seperti latihan, ulangan, ujian semester dan

lain-lain.

e. Materi Perilaku Taat

Materi perilaku taat merupakan salah satu materi Pendidikan

Agama Islam yang diajarkan di kelas XI semester ganjil di Sekolah

Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi Riau.32Adapun kompetensi

dasar pada materi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Menyimak bacaan Quran surat an-Nisa ayat 59

29Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja
RosdaKarya, 2009), h. 22

30Dewi Salma Prawiradilga, Prinsip Desain Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2009), h.
69

31Mulyadi, Evaluasi Pendidikan, (Malang: UIN-Maliki press, 2010), h. 152
32RPP Kelas XI Semester Ganjil Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Pekanbaru
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4.2 Siswa terbiasa membaca al-Qur’an dengan meyakini bahwa taat

pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja merupakan

perintah Agama.

4.3 Siswa mampu menjelaskan pengertian Taat, Etos kerja, dan

kompetisi dalam kebaikan

4.4 Berperilaku  taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam

kebaikan. Dan Siswa mampu menganalisis makna Q.S An-Nisa ayat

59.33

a. Pengertian Perilaku
Dalam bahasa Indonesia Perilaku adalah tanggapan atau reaksi

individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Menurut J.P Chaplin
Perilaku adalah kumpulan reaksi, perbuatan, aktifitas, gabungan
gerakan, tanggapan atau jawaban yang dilakukan seseorang, seperti
proses berfikir, bekerja dan sebgainya. Menurut Pavlov perilaku
adalah keseluruhan atau totalitas kegiatan akibat belajar dari
pengalaman sebelumnya dan dipelajari melalui proses penguatan dan
pengkondisian.34

Tulus Tu’u mengartikan perilaku merupakan cerminan konkret
yang tampak dalam sikap, perbuatan dan kata-kata (pernyataan)
sebagai reaksi seseorang yang muncul karena adaya pengamalan
proses pembelajaran dan rangsangan dari lingkungan.35 Sementara itu
sikap adalah kecenderungan bertindak, berfikir, berpersepsi, dan
merasa dalam menghadapi objek, ide situasi, atau nilai dan sikap
bukan prilaku, tetapi lebih kecenderungan untuk berprilaku dengan
cara tertentu terhadap objek sikap.36

Saifuddin  Azwar dalam Tulus Tu’u, memberi rumusan bahwa
perilaku merupakan ekspesi sikap seseorang. Sikap itu sudah
terbentuk dalam dirinya karena berbagai tekanan atau hambatan dari
dalam atau luar dirinya. Artinya, potensi reaksi yang sudah terbentuk

33Mainitawati, (selaku guru PAI), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) PAI kelas
XI Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi Riau

34Herri Zan Pieter, Namora Lamongga Lubis, Pegantar Psikologi untuk Kebidanan,
(Jakarta: Kencana, 2011), h.26

35Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Prilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta: Grafindo, 2004),
h. 64

36Alex Sobur, Psiologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, Cet ke-3, 2010), h. 361
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dalam dirinya akan muncul berupa prilaku aktual sebagai cerminan
sikapnya.37

Dalam kegiatan belajar terjadi perubahan perilaku sebagaimana

dikemukakan oleh Dimyati bahwa belajar merupakan suatu proses

internal yang kompleks, yang terlibat dalam proses afektif, dalam

matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interes, apresiasi, dan

penyesuaian perasaan sosial.38

Seperti telah disebutkan diatas bahwa belajar adalah suatu proses

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan prilaku

baru yang secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu

merupakan proses belajar.

Menurut Tohirin perilaku belajar yang terjadi pada peserta didik

dapat dikenal baik dalam proses maupun hasil. Proses belajar dapat

terjadi apabila individu merasakan adanya kebutuhan dalam dirinya

yang tidak dapat dipenuhi dengan cara-cara yang telah ada seperti

reflex atau kebiasaan.

Menurut Obert Gagne dalam Tohirin menerangkan bentuk perilaku

dari sederhana hingga yang kompleks yaitu:

1. Mengenal tanda isyarat

2. Menghubungkan stimulus dengan respons

3. Mengkaitkan dua respons atau lebih

4. Asosiasi Verbal, yaitu menghubungkan kedua label kepada

stimulus

37Tulus Tu’u, Op, Cit, h. 63
38Ibid hal.64
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5. Driskiminasi yaitu menhubungkan suatu proses yang berbeda

kepada stimulus yang sama

6. Mengenal konsep yaitu menempatkan beberapa stimulus yang

tidak sama dalam kelas yang sama

7. Mengenal prinsip yaitu membuat hubungan antara dua konsep atau

lebih

8. Pemecahan masalah yaitu meggunakan prinsip-prinsip untuk

merancang suatu proses.39

Perilaku erat kaitannya dengan akhlak, menurut Susiba danYasnel

dalam bukunya Akidah Akhlak mengatakan bahwa pengertian Akhlak

menurut bahasa Arab, yaitu jama’ dari kata “khuluq” secara bahasa

kata ini memiliki arti perangai atau yang mencakup diantaranya:

sikap, perilaku, sopan, tabiat, etika, karakter, kepribadian, moral dll.40

Adapun perilaku yang diharapkan di Sekolah Menengah Atas

Negeri Olahraga Provinsi Riau adalah perilaku yang sesuai dengan

pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada materi perilaku taat

b. Pengertian taat

Taat memiliki arti tunduk (kepada Allah, pemerintah, dsb) tidak

berlaku curang, dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan

yang harus dijalankan. Taat pada aturan sikap tunduk kepada tindakan

atau perbuatan yang telah di buat oleh Allah swt, Nabi, pemimpin,

39 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Pekanbaru: Sarana
Mandiri Offset, 2003), h. 61

40Susiba, Akidah Akhlak, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014), h. 103
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atau yang lainya. Di sekolah terdapat aturan, dirumah terdapat aturan,

di lingkungan masyarakat terdapat aturan, dimana saja kita berada,

pasti ada aturanya. Aturan dibuat tentu saja dengan maksud agar

terjadi ketertiban dan ketentraman. Mustahil aturan dibuat tanpa ada

tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang

berlaku

Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah

S.W.T., yaitu terdapat pada Al-Qur’an. Sementara dibawahnya ada

aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad S.A.W., yang disebut sunah

atau hadis. Dibawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin,

baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang

lain, termasuk pemimpin keluarga.

Peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi, dari terkecil

sampai pada suatu negara sebagai institusi terbesar, tidak akan

tercapai kestabilannya tanpa ada pemimpin. Tanpa adanya seorang

pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan

menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar.

Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada

pemimpin karena dengan kekaatan rakyat kepada pemimpin (selama

tidak maksiat), akan terciptalah keamanan dan keterbitan serta

kemakmuran.
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c. Dalil tentang taat

َ َوأَِطی َّ ٓأَیُّھَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُٓوْا أَِطیُعوْا ٱ َزۡعتُۡم فَ لِي ٱۡألَۡمِر ِمنُكۡمۖ ُسوَل َوأُوْ ٱلرَّ ُعواْ یَٰ إِن تَنَٰ

ُسوِل إِن ُكنتُۡم  ِ َوٱلرَّ َّ وهُ إِلَى ٱ ِ َوٱبِ نُوَن ۡؤمِ تُ فِي َشۡيٖء فَُردُّ َّ لَِك َخۡیٞر ۡلیَۡوِم ٱۡألِٓخِرۚ ذَٰ ٱ

٥٩ُن تَۡأِویًال َوأَۡحسَ 

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara
kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka
kemmbalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an dan Rasul (sunnahnya),
jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya’’.41

Pada akhirnya pemahaman itu sangat dibutuhkan dalam setiap

proses pembelajaran, pemahaman lebih tinggi daripada pengetahuan,

maksudnya adalah pengetahuan itu merupakan jenjang berpikir yang

paling utama, sedangkan pemahaman lebih mencakup kepada

pengetahuan. Jadi siswa yang memiliki pemahaman yang baik

khusussnya tentang materi perilaku taat maka dituntut untuk bisa

menjelaskan apa yang mereka ketahui.

Pendidikan Agama Islam disekolah bertujuan untuk menjadikan

siswa tersebut agar selalu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT

dan juga memiliki akhlak yang baik sebagaimana di dalam buku

Ramayulis bahwa Pendidikan Agama Islam itu adalah :

Untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan
pengamalan siswa tentang Agama Islam sehingga menjadi mannusia
yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia

41Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya (Translitrasi Arab-Latin) Model
Perbaris (Semarang: Asy Syifa’, 2001), h. 87
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dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.42

Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terdapat banyak

materi pelajaran yang terkandung diantaranya  adalah materi tentang

perilaku taat dimana siswa dituntut untuk mengerti, memahami, dan

mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan dan

mampu mempraktekkanya. Namun permasalahanya adalah siswa yang

mampu memahami tentang materi yang berhubungan dengan perilaku

taat akan tetapi siswa tersebut belum bisa sepenuhnya

melaksanakannya.

Perilaku taat adalah perilaku tunduk dan taat terhadap aturan.

Dalam hal ini adalah aturan-aturan yang ada disekolah Menengah Atas

Negeri Olahraga Provinsi Riau. Perilaku taat juga sering diartikan

sebagai sikap disiplin terhadap aturan-aturan.

Jadi pemahaman materi perilaku taat itu adalah proses atau cara

siswa dalam memahami suatu materi khususnya materi perilaku taat.

Siswa yang paham daan mengerti tentang perilaku taat, dia akan

mengerti pengertian perilaku taat, pentingnya taat aturan, dan segala

yang menyangkut tentang penjelasan perilaku taat berarti bisa langsung

mempraktekanya.

2. Sikap Siswa dalam Mentaati tata tertib

a. Sikap siswa

1) Pengertian sikap siswa

42Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2005) h. 22
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Sikap adalah kesediaan seseorang untuk bertindak.43 Menurut

Bruno dalam Tohirin sikap (attitude) adalah kecenderungan yang

relatif menetap untuk bereaksi dengan baik atau buruk terhadap orang

atau barang tertentu. Di ketahui bahwa orang didalam berhubungan

dengan orang lain tidak hanya berbuat begitu saja, tetapi juga

menyadari perbuatan yang dilakukan dan menyadari pula situasi yang

ada sangkut pautnya dengan perbuatan itu. Kesadaran ini tidak hanya

mengenai tingkah laku yang sudah terjadi, tetapi juga tingkah laku

yang mungkin akan terjadi.

Sebagaimana menurut Muller dalam Tohirin sikap adalah

menyukai atau  menolak suatu objek psikologis. Dan ia menyatakan

bahwa sikap adalah pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka,

atau kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu objek psikologis.44

Sikap merupakan unsur psikologi, oleh karena itu

pengertiantentang sikap, terkait dengan aspek-aspek psikologis. Selain

itu pun merupakan perwujudan psikologi. Definisi sikap telah cukup

banyak dikemukakan oleh para ahli psikologi dan pendidikan. Sikap

atau yang dalam bahasa Inggris disebut attitude adalah suatu cara

bereaksi terhadap satu perangsang. Suatu kecendrungan untuk bereaksi

43Noto Atmodjo, Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan,
(Jakarta : Rineke Cipta,2003), h.58

44Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,  (Jakarta : PT. Rajagrafindo
Persada, 2005), h.98
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dengan cara tertentu terhadap sesuatu perangsang atau situasi yang

dihadapi.45

Pada dasarnya sikap merupakan konsep evaluasi berkenaan dengan

objek tertentu, mengugah motif untuk bertingkah laku. Ini berarti

bahwa sikap mengandung unsur penilaian dan reaksi afektif, yang

tidak sama dengan motif, akan tetapi menghasilkan motif tertentu.

Motif inilah yang kemudian menentukan tingkah laku nyata atau

terbuka, sedangkan reaksi afektifnya merupakan reaksi tertutup, sikap

juga digambarkan dalam berbagai kualitas dan itensitas yang berbeda

dan bergerak secara kontiniu dari positif melalui area netral kearah

negatif.

Menurut Prof. Dr. Djaali mengatakan bahwa sikap dapat
didefenisikan dengan berbagai cara dan setiap devenisi itu berbeda
satu sama lain.  Trow mendefenisikan sikap sebagai suatu kesiapan
mental atau emosional dalam berbagai jenis tindakan pada situasi yang
tepat. Disini Trow lebih menekankan pada kesiapan mental dan
emosional seseorang terhadap sesuatu objek. Sementara itu Allport
seperti dikutip oleh Gable mengemukakan bahwa sikap adalah sesuatu
kesiapan mental dan saraf yang tersusun melalui pengalaman dan
memberi pengaruh langsung kepada respon seseorang. Harlen
mengemukakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kecendrungan
seseorang atau bertindak dalam menghadapi suatu objek atau situasi
tertentu.

Jadi disini makna sikap terpenting apabila diikuti oleh objeknya.
Misalnya sikap tehadap Undang-Undang Pemilu, sikap terhadap
system kampanye dan lain-lain. Sikap adalah kecendrungan untuk
bertindak berkenaan dengan objek tertentu. Sikap bukan tindakan
nyata melainkan masih bersifat tertutup.46

45Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2006),
h.141.

46Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.114
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Sikap seseorang timbul berdasarkan pengalaman tidak dibawa

sejak lahir serta sesuatu yang diturunkan tetapi merupakan hasil

belajar. Oleh karena itu sikap dapat dibentuk atau diubah dan tidak

mutlak sikap orang semuanya memiliki kesamaan akan tetapi dapat

pula berbeda antara satu dengan yang lain karena perbedaan latar

belakang, social, budaya. sementara itu L.L. trurstone dalam Abu

Ahmadi bahwa:

Sikap sebagai tindakan kecendrungan yang bersifat positif atau
negatif yang berhubungan dengan objek psikologi. Orang dikatakan
memiliki sikap positif terhadap suatu objek psikologi apabila ia suka
(like) atau memiliki sikap yang favorable, sebaliknya orang yang
dikatakan memiliki sikap yang negatif terhadap objek psikologi bila ia
tidak suka (dislike) atau sikapnya unfavorable terhadap objek
psikologi.47

Sikap seseorang bisa terwujud dalam bentuk perasaan senang atau

tidak senang, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka terhadap hal

hal tersebut. Berdasarkan konsep diatas, berkaitan dengan obyek

penelitian ini sikap artinya adalah kecendrungan siswa untuk bertindak

seperti menyukai atau menolak, positif atau negative terhadap

peraturan tata tertib sekolah.

2) Tata tertib

Tata tertib adalah sederetan peraturan yang harus ditaati dalam satu

situasi atau dalam satu tata kehidupan tertentu, misalnya, tata tertib

dalam kelas, ujian semester, pendaftaran murid dan

47Abu Ahmadi, Psikologi Sosial,(Jakarta: PT. Rineka Cipta,2002) h. 161-162.
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sebagainya.48Tetapi sebaliknya,banyak tata tertib yang tidak tertulis,

misalnya, tata tertib dalam keluarga, pergaulan, bertetangga yang

sudah merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan sebagainya.Dalam

buku “Pengantar Ilmu Pendidikan” karya Amir Daiem Indrakusuma,

Tata Tertib ialah sederetan peraturan – peraturan yang harus di taati

dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan.49

Adapun tata tertib sekolah yang harus dilaksanakan dan dipatuhi

oleh siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga adalah sebagai

berikut :

a. Tertib pakaian, dengan ketentuan
1) Senin dan selasa memakai seragam putih abu-abu
2)   Rabu memakai seragam Pramuka
3)  Kamis memakai seragam batik
4) Jumat memakai pakaian kurung /melayu
5) Pakaian seragam harus disertai dengan identitas sekolah

b. Tertib waktu
1) 10 menit sebelum jam belajar dimulai, semua siswa harus hadir

pekarangan sekolah
2) Tidak boleh izin keluar sekolah tanpa adanya surat rekomendasi

dari guru piket atau pengasuh asrama
c. Tertib perilaku

1) Seluruh siswa harus mengikuti apel/upacara bendera setiap hari
senin

2) Hari  jum’at seluruh siswa wajib mengikuti mukhadaroh
3) Sebelum pelajaran dimulai dan sebelum pelajaran selesai. Ketua

kelasatau wakil menyiapkan temannya, berdo’a, membaca
alqur’an,mengucapkan salam.

4) Semua siswa harus melakukan tugas piket sesuai dengan jadwal
yangtelah ditentukan pada pada masing-masing kelas secara
bergantian

48Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001),
h.34

49Amir daiem indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional,
2000), h.149
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5) Semua siswa harus dapat menjaga nama baik sekolah, guru,
orang tuadan diri sendiri Bagi siswa yang yang tidak hadir
disekolah/ berhalangan harus ada surat izin dari orang tua atau
pelatih

6) Semua siswa dilarang merokok, berkata kurang sopan, rambut
panjang, membawa HP.

d. Larangan
1) Dilarang absen kecuali sakit (ada surat keterangan dokter).
2) Dilarang bolos dari sekolah.
3) Dilarang keluar kelas waktu pergantian jam pelajaran.
4)Dilarang berkelahi, membawa senjata tajam, mengkonsumsi

narkoba, pornografi, membawa perhiasan, coret moret, lompat
pagar dan mengejek teman.

5) Dilarang merokok baik di dalam maupun di luar sekolah.
6) Dilarang membuang sampah sembarangan.
7) Dilarang berambut gondrong/ model (cat).
8) Dilarang mengganggu pelajaran di kelas sendiri atau di kelas

lain.
9 Dilarang Rambut diwarnai
10)Dilarang meminjam uang atau alat pelajaran kepada teman lain.
11)Dilarang membuat perkumpulan anak-anak nakal.50

3)  Tujuan Pelaksanaan tata tertib

Menurut Hurlock, peraturan bertujuan untuk membekali anak

dengan pedoman berperilaku yang disetujui dalam situasi tertentu.51

Misalnya dalam peraturan belajar, peraturan ini memuat apa yang

harus  dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh siswa,

sewaktu belajar. Tujuan dilaksanakannya tata tertib adalah untuk

menciptakan suatu kondisi yang menunjang terhadap kelancaran,

ketertiban dan suasana yang damai dalam pembelajaran.

50 TU, Dokumen Tata Tertib untuk Siswa SMAN Olahraga Provinsi Riau tahun
2017/2018

51Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang
Kehidupan, (Jakarta: Erlangga), h.85
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3. Pengaruh Pemahaman Materi Perilaku Taat Terhadap Sikap Siswa

dalam mentaati tata tertib

Pemahaman sangat dibutuhkan dalam proses belajar, karena

pemahaman setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan, maksudnya

pengetahuan itu jenjang berpikir paling dasar. Sedangkan, pemahaman

mencakup pengetahuan. Disamping itu siswa selalu di tuntut untuk

memiliki kreatifitas dalam pemahaman maksudnya siswa dapat

mengetahui suatu materi belajar khususnya materi perilaku taat, agar

mereka bisa menjelaskan apa saja yang mereka ketahui. Untuk mencapai

tingkat itu pendidik harus lebih memperhatikan terhadap pemahaman

siswa agar siswa bisa mempraktekan dengan baik materi yang telah

diajarkan oleh gurunya.

Siswa yang memiliki pemahaman terhadap perilaku taat akan

terdorong untuk melaksanakan atau mentaati tata tertib yang ada

disekolah. Tetaapi berbeda dengan siswa yang dia tidak memiliki

pemahaman sedikitpun tentang perilaku taat, niscaya dia akan berusaha

untuk melanggar tata tertib yang ada di sekolah.

Pada akhirnya pemahaman itu sangat dibutuhkan ddalam setiap

proses pembelajaran, pemahaman  lebih tinggi dari pada pengetahuan,

maksudnya adalah pengetahuan itu merupakan jenjang berfikir yang

paling utama, seddangkan pemahaman lebih mencakup kepada

pengetahuan. Jadi siswa yang memiliki pemahaman yang baik khususnya
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tentang materi perilaku taat maka dituntut untuk bisa menjelaskan apa

yang mereka ketahui.

Pendidikan Agama Islam disekolah bertujuan untuk menjadikan

siswa tersebut agar selalu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan

juga memiliki akhllak yang baik sebagaimana di dalam buku Ramayulis

bahwa Pendidikan Agama itu adalah :

“Untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan
pengamalan siswa tentang Agama Islam sehingga menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam
kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk
melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.52

Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terdapat banyak

materi pelajaran yang terkandung diantaranya  adalah materi tentang

perilaku taat dimana siswa dituntut untuk mengerti, memahami, dan

mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan dan mampu

mempraktekkanya. Namun permasalahanya adalah siswa yang mampu

memahami tentang materi yang berhubungan dengan perilaku taat akan

tetapi siswa tersebut belum bisa sepenuhnya melaksanakannya.

Jadi dapat dipahami bahwa pengaruh pemahaman materi perilaku

taat terhadap sikap siswa dalam mentaati tata tertib sekolah adalah jika

pemahaman siswa terhadap pemahaman materi perilaku taat tinggi maka

siswa akan mentaati tata tertib di sekolah dengan baik. Sebaliknya jika

pemahaman materi siswa tentang perilaku taat itu rendah, maka siswa

akan melanggar tata tertib sekolah.

52Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2005) h. 22
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F. Penelitian Relevan

Adapun penelitian relevan yang penulis gunakan dalam hal ini adalah:

1. Nurudin Mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan

Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Salatiga, 2012 meneliti dengan judul Hubungan antara Aktivitas

Shalat Berjama’ah Dengan  ketaatan pada Tata Tertib Sekolah

Siswa Kelas VIII di Mts Al-Islam Bansyuri, Kecamatan

Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012.53

Penelitian yang dilakukan Nurudin terdapat memiliki persamaan

pada variabel Y, ia meneliti tentang ketaatan pada Tata Tertib

Sekolah Siswa penulis meneliti sikap siswa dalam mentaati tata

tertib sekolah. Adapun perbedaanya adalah pada fariabel X nya

Nurudin meneiti tentang hubungan aktifitas shalat berjamaan

sedangkan penulis meneliti tentang pemahaman materi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dahri Indra Putra, Jurusan

Pendidikan  Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun

2014 meneliti tentang Pengaruh pemahaman materi shalat fardu

terhadap kemampuan melaksanakan shalat fardhu oleh siswa SMP

Muhammadiyah 2 simpang tiga Pekanbaru.54Hasil penelitiannya

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan Pengaruh

53Nurudin, Hubungan Antara Aktivitas Shalat Berjamaah Dengan Ketaatan pada Tata
Tertib Sekolah Siswa Kelas VIII di Mts Al-Islam Bansyuri, Boyolali

54Dahri Indra Putra, Pengaruh Pemahaman Materi Shalat Fardu Terhadap Kemampuan
Shalat Fardu oleh Siswa SMP Muhammadiyah 2 simpang tiga Pekanbaru
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pemahaman materi shalat fardu terhadap kemampuan

melaksanakan shalat fardhu oleh siswa. Persamaan penelitian ini

pada pemahaman materi pendidikan Agama Islam. Perbedaan

penelitian ini terdapat pada variabel x yakni penelitian yang

dilakukan Dahri Indra Putra variabel x adalahpemahaman materi

shalat fardu sedangkan variabel x yang penulis teliti adalah

pemahaman materi perilaku taat dan perbedaannya terletak pada

variabel y yakni penelitian yang dilakukan oleh Dahri Indra Putra

adalah kemampuan melaksanakan shalat fardhu sedangkan variabel

yang penulis teliti adalah sikap siswa

G. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk

menjelaskan atau memberikan batasan terhadap konsep teoretis. Dalam

judul penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel X adalah

pemahaman materi perilaku taat dan variabel Y adalah sikap siswa dalam

mentaati tata tertib.

1. Indikator pemahaman materi perilaku taat

a. Siswa mampu menjelaskan defenisi tentang pengertian taat

b. Siswa mampu membaca dalil terkait dengan perilaku taat

c. Siswa mampu menerjemahkan dalil yang terkait dengan perilaku

taat

d. Siswa mampu menerangkan isi kandungan Q.s An-Nisa ayat 59

e. Siswa mampu menjelaskan pengertian taat aturan
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f. Siswa mampu menyimpulkan materi yang sudah diajarkan terkait

dengan materi perilaku taat

g. Siswa mampu memberikan contoh prilaku taat aturan di sekolah

h. Siswa mampu menerangkan kembali tentang penjelasan materi

perilaku taat

2. Indikator sikap taat siswa dalam mentaati tata tertib sekolah

a. Siswa datang tepat waktu ke sekolah

b. Siswa mengikuti apel setiap hari senin

c. Siswa memakai seragam sesuai dengan ketentuan

d. Siswa tidak keluar masuk ketika jam pelajaran sedang berlangsung

e. Siswa membuat surat izin apabila sakit atau berhalangan masuk

f. Siswa membuat tugas tambahan ketika pergi bertanding

g. Siswa melaksanakan piket sesuai dengan jadwal

h. Siswa tidak berambut pirang

i. Siswa tidak merokok di lingkungan sekolah

j. Siswa tidak tergabung dalam perkumpulan anak nakal

k. Siswa tidak membawa bacaan yang berbau pornografi

l. Siswa membuang sampah pada tempatnya

m. Siswa mengikuti kegiatan muhadoroh setiap hari Jum’at

n. Siswa menjaga fasilitas sekolah

o. Siswa tunduk dan taat terhadap aturan sekolah



32

H. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Asumsi adalah pendapat terhadap suatu permasalahan yang

keberadaannya tidak perlu di uji atau dites keberadaannya dengan data

yang asalnya dari lapangan. Sebagai landasan kerja penulis maka

diasumsikan bahwa: “pemahaman tentang materi perilaku taat pada

mata pelajaran pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berpengaruh

terhadap sikap siswa dalam mentaati tata tertib sekolah di Sekolah

Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi Riau”

2. Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

Ha. : Ada pengaruh pemahaman tentang materi perilaku taat pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terhadap

sikap siswa dalam mentaati tata tertib sekolah di sekolah

Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi Riau

Ho. :  Tidak ada pengaruh pemahaman tentang materi perilaku taat

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

terhadap sikap siswa dalam mentaati tata tertib sekolah di

sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi Riau


