
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Penguasaan materi merupakan kompetensi atau kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah mengikuti proses pembelajaran yang mencakup aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Penguasaan materi itu tidak hanya 

mengetahui dan memahami materinya saja, tetapi mampu mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari, dengan begitu maka siswa dapat dikatakan 

sukses dalam  pembelajaran. Menurut Dahar penguasaan konsep atau materi 

adalah kemampuan siswa dalam  memahami makna secara ilmiah baik teori 

maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
1
  

Penguasaan materi menurut Muhibbin Syah adalah hasil atau 

kemampuan yang dicapai siswa pada sejumlah mata pelajaran setelah 

melakukan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Sedangkan hasil pembelajaran siswa itu nantinya akan dinyatakan 

dalam bentuk perubahan tingkah laku baik dalam keluarga, sekolah 

maupun masyarakat.
2
 

 

 

Jadi, suatu pembelajaran itu di anggap berhasil ketika siswa menguasai 

materi pembelajaran dan mampu mengaflikasikan materi yang telah 

dipelajarinya sehingga terjadi perubahan tingkah laku siswa yang lebih baik 

lagi.  
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Sedangkan materi pembelajaran itu sendiri adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai 

standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi 

pembelajaran terdiri dari pengetahuan konsep Fakta, prinsip, proses, nilai 

keterampilan, bahkan juga terdapat sejumlah masalah-masalah yang ada 

kaitannya dengan kehidupan masyarakat.
3
 Materi pelajaran yang memuat 

pengetahuan dan keterampilan diarahkan untuk mengembangkan siswa 

menjadi manusia yang etik dan bertindak sesuai dengan nilai dan norma. 
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“Mardia Hayati mengatakan bahwa materi pelajaran menempati posisi 

yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus di persiapkan 

agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran.
5
 Taksonomi membuat 

klasifikasi tujuan pendidikan menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik.
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Salah satu bentuk siswa dikatakan paham terhadap materi yang 

disampaikan ialah ia bisa menunjukkan atau mengulang materi yang 

disampaikan oleh guru dengan bahasanya sendiri tanpa mengubah makna 

didalamnya atau dia bisa mengimplementasikan dalam diri sendiri dan dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

Adapun materi pembelajaran yang diajarkan di sekolah khususnya di 

Sekolah Menengah Pertama yaitu materi perilaku terpuji pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam diberikan dengan 
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mengikuti tuntutan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk 

mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah Swt. Pendidikan Agama 

Islam disekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan 

melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman 

serta pengalaman peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, 

berbangsa, dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

Imam Al-Ghazali yang dikutip dari Novan Ardy Wiyani mengatakan 

bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam yang paling utama ialah beribadah dan 

taqarrub kepada Allah, dan kesempurnaan insani yang bertujuan kebahagiaan 

dunia-akhirat. Adapun Muhammad Athiya Al-Abrasy yang dikutip dari Novan 

Ardy Wiyani merumuskan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam adalah 

mencapai akhlak yang sempurna.
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Seharusnya setelah siswa mempelajari dan menguasai materi perilaku 

terpuji tersebut siswa dapat mengaflikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Siswa akan lebih sopan santun ketika berinteraksi dan  bersosialisasi dengan 

orang lain baik saat  berbicara maupun bertindak dalam segala situasi, serta 

dapat lebih memperhatikan dan menerapkan dalam  kehidupan sehari-hari 

baik disekolah maupun lingkungan masyarakat.  

Namun berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan dengan 

mewawancarai guru pendidikan agama islam kelas VII di Sekolah Menengah 

Pertama  Negeri 4 Kampar, ditemukan indikasi bahwa siswa menguasai materi 

perilaku terpuji sebagai berikut: 
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1. Siswa memahami pengertian perilaku jujur, amanah dan istiqamah 

2. Siswa mematuhi perilaku jujur, amanah dan  istiqamah  dalam kehidupan 

sehari-hari 

3. Siswa menghayati perilaku jujur, amanah dan istiqamah dalam kehidpan 

sehari-hari 

4. Siswa dapat menyebutkan  hikmah atau manfaat dari perilaku jujur 

amanah dan istiqamah 

5. Siswa mampu menyebutkan contoh-contoh perilaku jujur, amanah dan 

istiqamah dalam kehidupan sehari-hari 

  Namun demikian, pada kenyataannya dalam keseharian masih 

banyak ditemui siswa-siswa  yang belum menerapkan materi pembelajaran 

tersebut  pada kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala 

sebagai berikut : 

1. Masih ada siswa yang tidak jujur kepada guru 

2. Masih ada siswa yang tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan guru 

3. Masih ada siswa yang tidak disiplin 

4. Masih ada siswa yang tidak percaya diri saat mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan guru 

5. Masih ada siswa yang kurang menghargai teman yang sedang berbicara 

ketika mengeluarkan argumennya 

Berdasarkan gejala-gejala diatas penulis tertarik meneliti persoalan ini 

dengan judul “Pengaruh Penguasaan Materi Perilaku terpuji Pada Mata 
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Pelajaran Pendidikan Agama Islamterhadap Perilaku Siswa di Sekolah 

Menengah Pertama  Negeri 4 Kampar” 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Penguasaan  

Penguasaan berasal dari kata “kuasa” yang berarti mampu atau 

kemampuan. Jadi penguasaan berarti kemampuan untuk memahami atau 

menerapkan pengetahuan, kepandaian, dan sebagainya. Jadi penguasaan 

adalah usaha dikuasainya bahan oleh siswa secara tuntas.
8
 

2. Perilaku Terpuji 

Perilaku Terpuji adalah segala sikap, ucapan dan perbuatan yang 

baik sesuai ajaran Islam.
9
 Perilaku Terpuji yang penulis maksudkan adalah 

tentang perilaku Jujur, Amanah dan Istiqamah. 

3. Perilaku siswa 

  Perilaku yang penulis maksudkan disini adalah perilaku siswa 

Sekolah  Menengah Pertama  Negeri 4 Kampar dalam kehidupan sehari-

hari yaitu perilaku jujur, amanah dan istiqamah. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

identifikasi masalah penelitian dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
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a. Bagaimana penguasaan materi perilaku terpuji pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

4 Kampar? 

b. Bagaimana perilaku siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 

Kampar? 

c. Apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 4  Kampar? 

d. Apakah ada pengaruh penguasaan materi perilaku terpuji pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap Perilaku siswa di 

Sekolah Menengah Pertama  Negeri 4  Kampar? 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan maka peneliti perlu 

memberikan batasan penelitian sebagai berikut “pengaruh penguasaan 

materi perilaku terpuji pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

terhadap perilaku siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4  

Kampar”. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

didalam penelitian ini adalah: Apakah ada pengaruh penguasaan materi 

perilaku terpuji pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap 

perilaku siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kampar? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh penguasaan materi perilaku terpuji 

pad mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap perilaku siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kampar 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Sebagai pengembangan wawasan keilmuan penulis dalam bidang 

pendidikan agama Islam dan berkaitan dengan penulis ilmiah. 

b. Bagi penulis sebagai slaah satu syarat penyelesaian perkuliahan pada 

progam sarjana strata satu (S1) Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau sekaligus untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (SPd). 

Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada: 

1) Bagi siswa dapat digunakan sebagai tolak ukur penguasaan materi 

perilaku terpuji pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

sehingga siswa dapat berperilaku dengan baik sesuai dengan yang 

sudah dipelajari. 

2) Sebagai informasi bagi pendidik untuk menigkatkan perilaku siswa 

agar lebih baik dari sebelumnya 

 

 

 

 


