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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Penguasaan Materi 

Penguasaan berasal dari kata “kuasa” yang berarti kemampuan atau 

kesanggupan.
19

 Sedangkan materi adalah sesuatu yang menjadi bahan 

untuk berpikir, berunding, mengarang dan sebagainya.
20

 

Jadi Penguasaan materi adalah kemampuan yang harus dicapai 

oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Berdasarkan definisi di atas pembahasan mengenai 

penguasaan lebih menekankan kepada kemampuan atau kompetensi. 

Kompetensi itu sendiri dapat diartikan sebagai pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah 

menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-

perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.
21

 

Kompetensi merupakan kemampuan siswa untuk mengerjakan 

sesuatu dengan baik sebagai hasil dari proses pembelajaran atau 

pendidikan yang diikutinya. Mc Ahsan mengatakan bahwa kompetensi 

adalah “pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperoleh 

seseorang untuk dapat melakukan sesuatu dengan baik, termasuk perilaku-

perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik.” Olivia mengatakan bahwa 
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kompetensi sering kali dipahami sebagai instructional objectives (tujuan 

pembelajaran).
22

 

Muhammad Ali mengatakan bahwa penguasaan yang lebih dikenal 

sebagai “Mastery Learning atau penguasaan penuh diartikan sebagai 

penguasaan (hasil belajar) sekolah, bila pengajaran dilakukan secara 

sistematis. Kesistematisan pengajaran tercermin dari strategi belajar 

mengajar yang ditempuh.”
23

 

Kunandar mengatakan bahwa belajar tuntas atau penguasaan 

adalah “suatu sistem belajar yang menginginkan sebagian besar peserta 

didik dapat menguasai tujuan pembelajaran secara tuntas.” Harapan dari 

proses pembelajaran dengan belajar dengan memberikan kualitas 

pembelajaran yang lebih sesuai, bantuan serta perhatian khusus bagi 

siswa-siswa yang lambat agar menguasai standar kompetensi atau 

kompetensi dasar.
24

 

Dari hasil berbagai studi menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil 

anak didik yang mampu menguasai bahan, yakni 90%-100% dari 

penyajian guru. Sebagian besar anak didik bervariasi antara 50%-80%, 

bahkan sebagian lagi ada yang lebih kecil lagi penguasaannya terhadap 

bahan yang disajikan guru. Adanya variasi penguasaan bahan ini 

mencerminkan adanya variasi kemampuan para peserta didik.
25
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Menurut Carol, setiap anak didik akan mampu menguasai bahan 

kalau diberikan waktu atau kesempatan yang cukup untuk 

mempelajarinya, sesuai dengan kapasitas masing-masing anak didik. 

Dengan demikian, taraf atau tingkatan belajar itu pada dasarnya 

merupakan fungsi dari proporsi waktu yang disediakan untuk belajar, 

dengan waktu yang diperlukan untuk belajar oleh setiap anak didik, 

kualitas pengajaran dengan taraf kemampuan anak didik untuk memahami 

pelajaran itu, dan motivasi.
26

 

Kompetensi tidak bisa dipisahkan dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi diantaranya penguasaan siswa terhadap pembelajaran 

meliputi: 

1. Waktu yang dibutuhkan untuk belajar 

2. Kesempatan belajar, maksudnya adalah kondisi yang dimiliki untuk 

belajar 

3. Kejelasan guru dalam menyampaikan pelajaran 

4. Kesistematisan guru dalam menjelaskan pelajaran, maksudnya adalah 

seorang guru dalam memberikan pelajaran secara berurutan. 

5. Keefektifan test yang diberikan guru sebagai timbal balik dari 

pelajaran yang telah disampaikan.
27

 

Penguasaan siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu waktu 

belajar, kesempatan belajar, kejelasan guru dalam menyampaikan 

pelajaran, kesistematisan guru dalam menjelaskan pelajaran, dan 
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keefektifan test. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi penguasaan siswa tidak hanya dari dalam diri siswa 

saja, tetapi juga guru yang menjelaskan materi dalam proses pembelajaran. 

Ketika seorang siswa telah menguasai pelajaran maka proses 

belajar mengajar dikatakan telah berhasil. Ukuran keberhasilan belajar 

dalam pengertian yang 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 : 

a. Daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

tinggi baik secara individu maupun kelompok. 

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan instruksional khusus telah 

dicapai oleh siswa secara baik. 

c. Terjadinya proses pemahaman materi secara bertahap sehingga 

mengantarkan pada pemahaman materi tahap berikutnya. 

Ketiga ciri keberhasilan di atas, bukanlah semata-mata 

keberhasilan aspek kognitif saja tetapi harus dari semua aspek seperti 

afektif dan psikomornya.
28

 

2. Sifat Jujur dan Adil 

a. Pengertian Jujur 

Jujur yaitu mengatakan sesuatu apa adanya. Jujur lawannya 

dusta. Seorang muslim tidak memandang kejujuran sebagai akhlak 

terpuji saja, tetapi juga sebagai penyempurna Iman dan Islamnya. 

                                                             
 28 Ibid, h.113 
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Sebab Allah swt telah memerintahkan hal itu dan memuji setiap orang 

yang memilikinya. Demikian pula Rasulullah saw telah 

memerintahkannya dan menganjurkannya. 

Allah swt berfirman: 

                       

Artinya:  “Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan 

membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang 

bertakwa.” (QS. Az-Zumar: 33) 

 

Jujur mempunyai beberapa bentuk, diantaranya: 

1) Jujur pada diri sendiri 

Disebut pula jujur dalam keputusan. Seorang muslim jika 

memutuskan sesuatu yang harus dikerjakan, hendaklah tidak ragu-

ragu meneruskannya hingga selesai. 

2) Jujur dalam berkata 

Seorang muslim jangan berkata kecuali jujur. Rasulullah 

saw bersabda: “tanda orang munafik itu tiga: jika bicara ia 

berdusta, jika berjanji ia mengingkari dan jika diberi  amanah ia 

berkhianat.” 

3) Jujur dalam berjanji 

Seorang muslim bila menjanjikan sesuatu hendaklah 

memenuhinya. Jika tidak, ia terkena tanda munafik. 

4) Jujur dalam usaha 

Seorang muslim jika menjalin usaha dengan seseorang 

hendaklah bersikap jujur, tidak menipu dan tidak curang 

kepadanya. Jujur dalam perkataan itu membawanya kepada jujur 

dalam perbuatan dan kepada kebaikan dalam segala hal. 
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Hikmah bersikap jujur: 

1) Menentramkan hati 

2) Membawa berkah 

3) Meraih kedudukan orang syahid 

4) Mendapat keselamatan
29

 

b. Pengertian Adil 

Hamka mengatakan, “Sedangkan yang dimaksud dengan „adl 

(adil) ialah keadaan nafs, yaitu suatu kekuatan batin yang 

mengendalikan diri ketika marah atau ketika syahwat naik.
30

 

Orang muslim meyakini bahwa adil merupakan sifat yang sangat 

mendasar, karena adil itu merupakan perintah Allah swt.  

Firman Allah swt: 

 

Artinya:  “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran.” 

 

Adil itu banyak bentuknya, antara lain: 

1) Adil kepada Allah swt, tidak menyekutukan-Nya dengan apapun dalam 

ibadah dan sifat-sifat-Nya, menaati dan tidak maksiat kepada-Nya, 
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mengingat dan tidak melupakan-Nya, bersyukur serta tidak ingkar 

kepada-Nya. 

2) Adil dalam menghukum setiap orang, memberikan setiap hak kepada 

pemiliknya 

3) Adil kepada para isteri dan anak-anak, tidak condong kepada salah 

seorang mereka atau kepada sebagian anak 

4) Adil dalam berkata, tidak  bersaksi palsu dan tidak berkata dusta atau 

kotor 

5) Adil dalam itikad, tidak meyakini selain yang benar dan tidak 

menyanjung sesuatu di luar fakta yang sebenarnya. 

Hikmah perilaku adil: 

1) Adil dalam hukum dapat membawa ketenteraman jiwa 

2) Proporsional itu lebih luas dari pada adil. Yaitu tengah-tengah antara 

berlebihan dan mengabaikan, sebagai dua sifat tercela dalam islam. 

3. Materi tentang Sifat jujur dan Adil pada Mata Pelajaran PAI Kelas 

VIII Semester Ganjil 

a. Jujur 

Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan 

yang sebenarnya. Apa yang diucapkan itulah yang sebenarnya dan apa 

yang dilakukan memang itulah sesungguhnya. 

Pengertian jujur selaras dengan dua kata dalam Al-Qur‟an, 

yaitu al-shiddiq dan al-amanah. Al-shiddiq menurut arti bahasa arab 

adalah kesehatan, keabsahan dan kesempurnaan. Al-Shidiq adalah 

seseorang yang konsisten memegang teguh kebenaran dan kejujuran 
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dan selaras antara ucapan, perbuatan dan perilakunya. Sedangkan 

Amanah adalah dapat dipercaya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, 

amanah diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada orang 

lain, keamanan dan ketentraman, serta dapat dipercaya dan setia.
31

 

Shiddiq artinya benar. Dalam perilaku kehidupan sehari-hari 

shiddiq dapat diartikan jujur. Jujur yang dimaksud di sini adalah jujur 

dalam arti yang menyeluruh, maksudnya bukan hanya dalam ucapan 

tetapi juga meliputi jujur dalam setiap tindakan. Hal ini bisa dipahami 

karena lawan kata dari pada shiddiq adalah al-kidzbu yang artinya 

bohong. Sedangkan Amanah artinya dapat dipercaya. Sebagai manusia 

kita harus menyadari bahwa hidup di dunia ini tidak dapat berdiri 

sendiri, tetapi harus berinteraksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi 

itu kita akan menyadari kekurangan yang ada pada diri kita dan 

kelebihan yang dipunyai oleh orang lain sehingga kemudian akan 

terjadi proses “tolong menolong” dan “bantu membantu”. Supaya 

dalam proses tersebut tidak saling mencurigai dan saling merugikan 

antara satu dengan yang lainnya, Islam sangat menekankan kepada 

umatnya agar selalu bersikap amanah.
32

 

Setiap orang mendambakan keluarga harmonis dan penuh 

ketenangan. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing 

anggota keluarga  saling menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran 
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dalam keluarga merupakan pondasi awal bagi kelangsungan kehidupan 

di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu 

sama lain, dalam arti berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataan. 

Orangtua berkata jujur kepada anak-anaknya. Demikian pula anak 

berkata jujur kepada orangtua. 

Faktor yang mendorong kejujuran adalah akal, agama dan 

harga diri. orang yang berakal pasti mengerti bahwa kejujuran itu 

bermanfaat dan berbohong itu membahayakan. Agama pun 

memerintahkan kejujuran dan melarang kebohongan. Orang yang 

memiliki harga diri tidak akan merendahkan dengan berbohong. Ia 

akan menghiasi dirinya dengan keindahan budi pekerti, karena tidak 

ada keindahan-keindahan sama sekali dalam sebuah kebohongan.
33

 

Anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, adik, maupun kakak 

memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Mereka butuh 

kerjasama dan kekompakan dari masing-masing anggota keluarga. 

Kerjasama dan kekompakan  ini dapat terwujud jika masing-masing 

berperilaku jujur. 

Berperilaku jujur di sekolah sama pentingnya dengan 

berperilaku jujur di rumah. Seorang peserta didik hendaknya jujur 

kepada bapak ibu guru, karyawan dan teman di sekolah. Kejujuran 

peserta didik pada saat mengerjakan ulangan akan sangat membantu 

bapak ibu guru dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Berperilaku 
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jujur kepada teman di sekolah maka akan terjalin hubungan yang 

harmonis. 

Semua  anggota masyarakat akan hidup rukun dan damai jika 

masing-masing menjunjung tinggi kejujuran. Sebaliknya, 

ketidakjujuran akan berakibat konflik antar anggota masyarakat. 

Konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan bencana 

sosial yang menakutkan, karena hal ini bisa meluas menjadi tawuran 

antar warga. 

Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di 

rumah, sekolah maupun masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran 

akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak 

jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Sementara 

orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. 

Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan muncul 

jika seseorang jujur. 

b. Adil 

Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak 

menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang 

adil orang yang memihak kepada kebenaran , bukan memihak kepada 

pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Ajaran Islam 

menjunjung tinggi azas keadilan. Hal ini bisa dipahami karena islam 

membawa rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan lil „alamin). Oleh 

karena itu setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi 

apapun. Apalagi seorang muslim yang menjadi polisi, jaksa, hakim, 
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atau aparat hukum lainnya harus menegakkan keadilan tanpa 

memandang suku, agama, status sosial, pangkat maupun jabatan. Islam 

sebagai Rahmatan lil „alamin akan terwujud apabila setiap muslim 

menegakkan keadilan. Dalam sebuah Hadits riwayat Nasa‟I, 

Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil 

akan ditempatkan di sisi Allah SWT di atas mimbar-mimbar yang 

terbuat dari cahaya, di sisi sebelah kanan „Arrahman. Yaitu, orang-

orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga 

mereka dan dalam mengerjakan tugas mereka”.
34

 

Allah SWT menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu 

golongan, atau individu, janganlah jadi pendorong untuk bertindak 

tidak adil, ini menjadi bukti  bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. 

Rasa benci kepada seseorang atau suatu golongan menjadi pintu masuk 

setan untuk menjerumuskan manusia kedalam lubang kehancuran. 

c. Dalil Naqli tentang Perilaku Jujur dan Adil 

QS. Al-Maidah ayat 8: 

                   

                      

             

Artinya:  “Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 

Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
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lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”.
35

 

 

Ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus 

karena Allah SWT semata bukan karena kepentingan pribadi atau 

duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan 

dalam menegakkan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk 

kepentingan kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi dengan 

mengatakan yang sebenarnya, meskipun kesaksian itu merugikan 

dirinya. Demikian juga jika kita bersaksi untuk musuh, maka kita pun 

harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun 

menguntungkannya. 

Berlaku adil dalam ayat di atas bermakna berusaha untuk adil 

dan menegakkan keadilan. Jadi setiap usaha untuk menengakkan 

keadilan dan perilaku menegakkan keadilan akan mendekatkan kepada 

ketakwaan. Semakin sempurna keadilan, maka akan semakin sempurna 

pula ketakwaan. 

Rasulullah SAW dalam hadits bersabda: 

َعْن َعْبِد اهلِل بِن َمْسُعْود َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 
ْدَق يَ ْهِدْي ِإََل اْلِبِّ ، َوِإنَّ اْلِبَّ يَ ْهِدْي ِإََل  ْدِق ، فَِإنَّ الصِّ َوَسلََّم : َعَلْيُكْم بِالصِّ

 اْْلَنَِّة 
Artinya: “Hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan 

membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan 

membawa kepada Surga”. (HR. Tirmidzi)
36
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Hadits di atas menegaskan bahwa kejujuran akan membimbing 

kepada kebaikan. Dan kebaikan akan membawa pelakunya ke Surga. 

Seseorang yang jujur akan hidup dengan tenang. Ia menjalani 

kehidupan dengan penuh optimis dan semangat. 

Kejujuran dan keadilan merupakan dua perilaku terpuji yang 

harus dimiliki seorang muslim. Rakyat merindukan pemimpin yang 

adil, seorang tersangka merindukan keadilan seorang hakim, seorang 

atlet merindukan wasit yang adil dalam pertandingan. Demikianlah 

keadilan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. 

d. Cara menerapkan perilaku jujur dan Adil 

Perilaku jujur dan adil ini harus dilatih dan dibiasakan sejak 

dini. Sebab, pada usia dini seorang anak akan sangat mudah dididik 

dan dilatih. Orangtua berperan penting dalam mendidik anak-anaknya 

untuk jujur dan adil. Orangtua harus menjadi teladan bagi anak-

anaknya dalam menerapkan kejujuran dan menegakkan keadilan. 

Kejujuran dan keadilan seorang guru juga akan dicontoh oleh murid-

muridnya.
37

 

1) Menerapkan perilaku jujur 

Perilaku jujur dapat diterapkan di rumah, sekolah, maupun 

masyarakat. Contoh perilaku jujur: 

a) Di rumah, kita melaksanakan tugas yang diberikan orangtua 

dengan sebaik-baiknya. Misalnya, ibu minta tolong dibelikan 

                                                             
 
37

 Muhammad Ahsan, Sumiyati, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, (Jakarta: 

Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2017), h. 48 



 

 
24 

minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai anak 

jujur, semua uang sisa kembalian diberikan kepada ibu. Hal ini 

berarti memegang dan menjalankan amanah dengan baik. 

Memberitakan sesuatu hal baik ke orangtua ataupun kedalam 

lingkungan masyarakat. 

b) Di sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan bapak-ibu guru 

denganpenuh tanggung jawab. Tidak mencontek saat ulangan, 

melaksanakan piket sesuai jadwal, mentaati tata tertib sekolah, 

bertutur kata yang benar kepada bapak ibu guru, karyawan dan 

teman, jika bersalah harus mengakui kesalahannya. 

c) Di masyarakat, kita dapat berperilaku jujur dalam rangka 

membangun masyarakat yang tenang, harmonis dan saling 

menghormati. Seseorang yang jujur tidak akan mengarang 

cerita atau gossip sehingga akan menimbulkan gaduh dan 

suasana lingkungan menjadi tidak kondusif, antara ucapan dan 

perbuatan. Seseorang yang jujur sama. Dengan berperilaku 

jujur, maka orang lain akan merasa aman dan tenteram. 

2) Menerapkan perilaku Adil 

Perilaku adil juga dapat diterapkan di rumah, sekolah dan 

masyarakat. Contoh perilaku adil adalah sebagai berikut: 

a) Di rumah, misalnya setiap awal bulan ayah memberikan uang 

saku kepada ketiga anaknya. Termasuk kalian anak pertama. 

Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu. Masing-

masing mendapatkan Rp.100.000,. dan Rp.50.000,. Sedangkan 
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kamu mendapat Rp.200.000,. ayah memberikan uang saku 

secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anaknya. Sebagai 

kakak, kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu 

memberikan hak uang saku kepada mereka sesuai perintah 

ayah. 

b) Di sekolah, menghormati dan menghargai tugas ketua dan 

semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka 

dengan adil sesuai posisinya masing-masing dipengurusan 

kelas. Bukan justru sebaliknya, meremehkan dan merendahkan 

mereka sebagai “pesuruh” kelas. 

c) Di masyarakat, berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam 

satu RT, RW ataupun kelurahan. Memperlakukan tetangga 

dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan 

cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara 

musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita. Sebab, 

tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan 

dengan baik. Dengan memberikan hak kepada tetangga berarti 

kita telah berperilaku adil kepada tetangga.
38

 

4. Indikator Penguasaan Materi tentang Sifat Jujur dan Adil 

Adapun indikator penguasaan materi tentang sifat jujur dan adil 

adalah sebagai berikut: 

a. Siswa mampu menjelaskan pengertian jujur 

b. Siswa mampu menjelaskan pengertian adil 
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c. Siswa mampu menyebutkan dalil naqli tentang perintah berperilaku 

adil 

d. Siswa mampu menyebutkan hadits tentang perintah berperilaku jujur 

e. Siswa mampu menyebutkan contoh perilaku jujur dalam kehidupan 

sehari-hari 

f. Siswa  mampu menyebutkan contoh perilaku adil dalam kehidupan 

sehari-hari 

g. Siswa mampu menjelaskan manfaat perilaku jujur 

h. Siswa mampu menjelaskan manfaat perilaku adil. 

5. Perilaku Jujur 

a. Pengertian perilaku jujur 

Perilaku dapat berupa sikap, ucapan, dan tindakan seseorang 

sehingga perilaku ini merupakan bagian dari psikologi dinamis.
39

 

Menurut J.P Chaplin dalam buku Herri Zan Pieter dan Namora 

Lumongga Lubis mengatakan bahwa perilaku adalah “kumpulan reaksi, 

perbuatan, aktifitas, gabungan gerakan, tanggapan ataupun jawaban 

yang dilakukan seseorang, seperti proses berpikir, bekerja dan 

sebagainya.” Ian Pavlov mengatakan bahwa perilaku adalah 

“keseluruhan atau totalitas kegiatan akibat belajar dari pengalaman 

sebelumnya dan dipelajari melalui proses penguatan dan 

pengkondisian.”
40
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Perilaku mempunyai arti yang sama dengan tingkah laku, 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tingkah laku ialah kelakuan 

atau perbuatan. Tingkah laku dalam pengertian ini leboh mengarah 

pada aktifitas seseorang. Tingkah laku berarti sembarang respon yang 

mungkin berupa reaksi, tanggapan, jawaban, atau balasan yang 

dilakukan oleh organisme. Kemudian tingkah laku juga berarti 

perbuatan atau aktifitas.
41

 

Tulus Tu‟u mengartikan perilaku merupakan “Cerminan 

konkret yang tampak dalam sikap, perbuatan dan kata-kata 

(pernyataan) sebagai reaksi seseorang yang muncul karena adanya 

pengalaman proses pembelajaran dan rangsangan dari 

lingkungannya.”
42

 Saifuddin Azwar dalam Tulus Tu‟u, memberi 

rumusan bahwa perilaku merupakan “Ekspresi sikap seseorang. Sikap 

itu sudah terbentuk dalam dirinya karena berbagai tekanan atau 

hambatan dari luar atau dalam dirinya. Artinya, potensi reaksi yang 

sudah terbentuk dalam dirinya akan muncul berupa perilaku aktual 

sebagai cerminan sikapnya.”
43

  

Menurut Adam I. Indrawijaya yang dikutip oleh Arbi Yasin 

dalam jurnal Corong Pendidikan perilaku adalah “Segala macam 
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bentuk yang mencakup semua aspek yang berhubungan dengan 

tindakan manusia."
44

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa perilaku adalah tanggapan atau reaksi seseorang yang berkaitan 

dengan individu tersebut yang diwujudkan dalam bentuk kelakuan, 

tindakan, ucapan, dan perbuatan. Perilaku juga berarti sikap seseorang 

yang dimanifestasikan dalam perbuatan. 

Menurut Zakiah Daradjat, bahwa perilaku moral (baik) yang 

terpenting di dalam agama adalah: 

1) Berkata jujur yaitu perkataan yang sesuai dengan kejadian yang 

sebenarnya 

2) Berbuat benar yaitu perbuatan yang tidak menentang aturan yang 

berlaku 

3) Berlaku adil yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya 

4) Berani yaitu kesiapan fisik dan mental untuk menghadapi suatu 

peristiwa.
45

 

Penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada perilaku jujur. 

Secara harfiah, Jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. 

Jujur merupakan nilai penting yang harus dimiliki setiap orang. Jujur 

tidak hanya diucapkan, tetapi harus juga tercermin dalam perilaku 

sehari-hari.
46

 Jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya 
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menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan dan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri dan 

orang lain.
47

 

Dapat disimpulkan bahwa jujur adalah usaha yang dilakukan 

seseorang melalui perkataan, tindakan dan pekerjaan baik terhadap diri 

sendiri maupun orang lain agar seseorang tersebut dapat dipercaya. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa perilaku jujur adalah cerminan sikap seseorang melalui 

perkataan, tindakan dan pekerjaan baik terhadap diri sendiri maupun 

orang lain agar seseorang tersebut dapat dipercaya. 

Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 119: 

اِدقِينَ  َ َوُكىنُىا َمَع الصَّ  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُىا اتَّقُىا َّللاَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, 

dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”
48

 

 

Berdasarkan Firman Allah SWT di atas, dapat dijelaskan 

bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman 

agar bertakwa, yaitu dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-Nya. Kemudian Allah SWT Memerintahkan kita untuk selalu 

berbuat benar, berkata benar dan selalu bersama orang-orang yang 

benar perkataan dan perbuatannya. 
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b. Faktor yang mempengaruhi perilaku 

Menurut Azwar dalam Tulus Tu‟u faktor dominan yang 

mempengaruhi perilaku, antara lain: 

1) Pengalaman pribadi 

Segala hal yang pernah dialami dan sedang dialami akan 

membekas dalam diri seseorang. Apalagi melibatkan faktor 

emosional yang mendalam, pengalaman itu akan sangat kuat 

membekas dan memberi kesan dalam dirinya. Oleh karena itu, 

seseorang selalu merespon sesuatu dengan membawa dan 

berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dan sedang 

dialaminya. 

2) Pengaruh seseorang di anggap penting 

Komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap dan perilaku 

seseorang salah satunya adalah orang yang dianggap penting yang 

berada di sekitar kita. Orang yang dianggap penting adalah orang 

yang diharapkan perseringannya bagi tingkah laku dan pendapat 

kita yang tidak ingin kita kecewakan. Hal tersebut terjadi karena 

manusia memiliki kecenderungan meniru hal yang dianggap baik 

atau cenderung kompromistis dan tidak bertentangan serta 

menghindari konflik dengan pihak-pihak tersebut. 

3) Lembaga pendidikan dan agama 

Lembaga pendidikan dan agama menjadi salah satu kekuatan besar 

dalam membentuk sikap dan perilaku. Dan lembaga ini merupakan 

tempat di tanam dan di kembangkannya nilai-nilai etik, moral dan 

spiritual. 

4) Kebudayaan 

Setiap lingkungan masyarakat mempunyai nilai budaya tertentu 

yang di anutnya. Manusia lahir, hidup dan bertumbuh dlaam satu 

atau lebih nilai budaya. Nilai budaya dimana manusia hidup dan 

bertumbuh mempunyai pengaruh pada sikap dan perilakunya.
49

 

 

c. Indikator perilaku jujur 

Menurut Nurul Zuriah dalam bukunya indikator perilaku jujur 

adalah: 

1)  Berbicara Jujur 

2)  Tidak mengambil barang orang lain 

3)  Mengakui kesalahan sendiri 
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4)  Mengumumkan barang hilang yang ditemukan
50

 

5)  Membuat dan mengerjakan tugas secara teratur 

6)  Tidak mencontek atau memberi contekan
51

 

Orang yang memiliki karakter jujur dicirikan oleh perilaku berikut: 

1) Jika bertekad untuk melakukan sesuatu, tekadnya adalah kebenaran dan 

kemaslahatan. 

2) Jika berkata tidak berbohong (benar apa adanya). 

3) Adanya kesamaan antara yang dikatakan hatinya dengan apa yang 

dilakukannya.
52

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang penulis baca, penulis 

menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. 

Yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh: 

1. Marzaman, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan tahun 2015 dengan judul “Korelasi antara Prestasi Belajar Mata 

Pelajaran Aqidah Akhlak dan Perilaku Siswa di Madrasah Tsanawiyah 

Hubbul Wathan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.” Berdasarkan 

analisis data dapat diketahui bahwa ada hubungan positif yang signifikan 

antara prestasi belajar pada mata pelajaran Aqidah Akhlak  dan Perilaku 

Siswa di Madrasah Tsanawiyah Hubbul Wathan Rimba Melintang 

Kabupaten Rokan Hilir dengan nilai rhitung > rtabel baik pada taraf signifikan 

                                                             
50

 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam perspektif perubahan, 

(Jakarta: PT Bumi Akasara, 2011), h. 262 
51

 Agus Zaenal Fitri, Op.Cit., h. 40 
 
52

 Dharma Kesuma, et al, Pendidikan Karakter, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 17 



 

 
32 

5% (0,250) maupun 1% (0,325) atau 0,250 < 0,630 > 0,325. Persamaannya 

adalah sama-sama meneliti tentang perilaku siswa, tetapi penulis lebih 

memfokuskan pada perilaku jujur siswa.
53

 

2. Rita Susianti, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2014, 

dengan judul: “Pengaruh Pelaksanaan Metode Kerja Kelompok terhadap 

Perilaku Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.” Berdasarkan 

analisis data dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara metode kerja kelompok dengan perilaku siswa pada mata pelajaran 

ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar, dimana rhitung lebih 

besar daripada rtabel dengan Df =  N – nr = 56-2 = 54 pada taraf 

signifikan5% maupun 1% yaitu 0,345 < 0,563 > 0,266. Persamaannya 

adalah sama-sama meneliti nilai perilaku siswa akan tetapi penulis lebih 

menfokuskan kepada perilaku jujur siswa.
54

 

3. Sri Sulastri, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2012. 

Dengan judul : Pengaruh Penguasaan Materi Akidah Akhlak terhadap 

Perilaku Siswa Madrasah Tsanawiyah Bahrul Ulum Kecamatan Singingi 

Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil analisis data terdapat 

pengaruh yang signifikan antara penguasaan materi akidah akhlak dengan 

perilaku siswa Madrasah Tsanawiyah Bahrul Ulum Kecamatan Singingi 

Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat terlihat dari hasil analisis data 
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yang menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,292 > r tabel baik dari 

taraf signifikan 5% (0,217) maupun 1% (0,283).
55

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

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

di dalam penelitian ini. Adapun variabel yang akan dioperasionalkan adalah 

pengaruh penguasaan materi sifat jujur dan adil (Variabel X) dan perilaku 

jujur siswa (Variabel Y). 

Penguasaan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

dimaksudkan di sini adalah nilai tes siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada materi sifat jujur dan adil. Adapun indikator penguasaan 

materi tentang sifat jujur dan adil adalah: 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian jujur 

2. Siswa dapat menjelaskan pengertian adil 

3. Siswa dapat menyebutkan dalil naqli tentang perintah berperilaku adil 

4. Siswa dapat menyebutkan hadits tentang perintah berperilaku jujur 

5. Siswa dapat menunjukkan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-

hari. 

6. Siswa dapat menyebutkan contoh perilaku adil dalam kehidupan sehari-

hari. 

7. Siswa dapat menjelaskan manfaat perilaku jujur 

8. Siswa dapat menjelaskan manfaat perilaku adil 
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Perilaku Jujur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

implementasi atau penerapan dari materi sifat jujur dan adil yang telah 

dipelajari siswa di sekolah. Untuk memudahkan mendapati data di lapangan, 

penulis menggunakan indikator-indikator perilaku jujur siswa sebagai berikut: 

1. Siswa berkata jujur kepada orangtua, guru, teman dan warga sekolah 

lainnya 

2. Siswa tidak mencontek kepada temannya saat ujian 

3. Siswa tidak memberi contekan kepada temannya pada saat guru memberi 

tugas atau ulangan 

4. Siswa berani bertanya dan mengemukakan pendapatnya dalam diskusi 

5. Siswa membayar barang yang dibeli dikantin sekolah 

6. Siswa mengembalikan barang yang dipinjam dari temannya 

7. Siswa mengumumkan apabila ia menemukan barang yang hilang kepada 

guru seperti uang, buku dan lain sebagainya. 

8. Siswa memberikan barang-barang yang didapat atau tertinggal dikelas 

kepada orang yang bersangkutan 

9. Siswa tidak mengambil barang milik orang lain 

10. Siswa mengakui kesalahannya jika berbuat salah 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

a. Penguasaan materi sifat jujur dan adil siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 3 Pekanbaru berbeda-beda. 

b. Perilaku jujur siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
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2. Hipotesis 

Ha:  Hipotesis Alternatif: Ada pengaruh yang signifikan antara 

penguasaan materi tentang sifat jujur dan adil terhadap perilaku jujur 

siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru. 

H0:  Hipotesis Nihil: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

penguasaan materi tentang sifat jujur dan adil terhadap perilaku jujur 

siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru. 


