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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan 

seseorang, setiap orang berhak untuk mengharapkan dan mendapatkan 

pendidikan, serta diharapkan selalu berkembang di dalamnya. Pendidikan itu 

tidak akan ada habisnya, sepanjang manusia masih ada di muka bumi ini maka 

sepanjang itu pula pendidikan akan terus ada. Tidak ada batasan usia dalam 

menuntut ilmu, kita diwajibkan menuntut ilmu dari kita lahir sampai akhir 

hayat. Pendidikan pertama yang kita dapat yaitu dari lingkungan keluarga, 

kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dalam UU 

Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dikatakan: 

“Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.”
1
 

Dalam rangka mengembangkan dan membangun potensi manusia 

seutuhnya, diperlukan adanya pelaksanaan pendidikan agama sebagai mata 

pelajaran wajib di sekolah pada semua jalur jenis dan jenjang pendidikan. Di 

dalam UUSP No. 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat (1) dijelaskan bahwa: 

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi 

                                                             
 1 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), h.14 
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manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta 

berakhlak mulia.
2
 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di sekolah 

secara keseluruhannya mencakup dalam ruang lingkup al-Qur’an hadits, 

Keimanan, Akhlak, Fiqh ibadah dan Sejarah, sekaligus menggambarkan 

bahwa ruang lingkup Pendidikan Agama Islam mencakup perwujudan 

keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah 

SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya 

(hablun minallah wa hablun minannas).
3
 

Jadi, Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan 

pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, 

memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Manusia sebagai makhluk yang diberi kelebihan oleh Allah SWT 

dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk 

Allah yang lain dalam kehidupannya. Untuk mengolah akal pikirnya 

diperlukan suatu pola pendidikan melalui suatu proses pembelajaran.
4
 

Proses pembelajaran bisa disebut interaksi edukatif yang sadar akan 

tujuan, artinya interaksi yang telah dicanangkan untuk suatu tujuan tertentu, 

                                                             
2 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama dan Pengembangan Watak Bangsa 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 18 
 3 Abdul majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi konsep 

dan implementasi kurikulum 2004 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 131 
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 Sofan Amri, Iif Khoiru Ahmadi, Konstruksi pengembangan Pembelajaran pengaruhnya 

terhadap mekanisme dan praktik Kurikulum (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h. 1 
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setidaknya tercapai tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan dalam satuan pelajaran. Tujuan instruksional yaitu tujuan yang 

menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang 

harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran yang dinyatakan 

dalam bentuk tingkah laku (behavior) yang dapat diamati dan diukur.
5
 

Tugas dan tanggung jawab siswa erat kaitannya dengan kemampuan 

dasar yaitu kompetensi siswa yang diantaranya adalah menguasai materi 

pelajaran yang disampaikan oleh guru baik kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran 

yang disebut dengan perubahan perilaku.
6
 Oleh karena itu di dalam proses 

belajar mengajar, seseorang dapat menguasai isi dan pelajaran yang diberikan 

guru. Karena materi pelajaran adalah isi yang diberikan kepada siswa saat 

berlangsungnya proses belajar mengajar, pada hakikatnya materi pelajaran 

adalah isi dari pelajaran atau bidang studi yang diberikan kepada siswa sesuai 

dengan kurikulum yang digunakan. 

Menurut Muhibbin Syah penguasaan materi 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.
7
 

                                                             
 
5
 Daryanto, Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) h. 59 

6
 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 2011) h. 

49-50 
7 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 135 
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“Sardiman A.M mengatakan bahwa materi pelajaran adalah komponen 

kurikulum yang sangat penting dan termasuk salah satu komponen yang 

berhubungan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dapat 

diklasifikasikan berdasarkan taksonomi S. Bloom, yakni ranah Kognitif, 

Afektif dan Psikomotor.
8
 

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang 

wajib diajarkan pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. 

Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan nasional yang termasuk di 

dalamnya materi tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan 

yang merupakan materi di kelas VIII semester ganjil. 

Di dalam materi tersebut telah dijelaskan bagaimana cara berperilaku 

jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di 

masyarakat. Jadi, diharapkan dengan materi yang telah dipelajarinya, siswa 

akan menghasilkan perubahan perilaku, dengan cara menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari dengan cara berperilaku jujur kepada guru, teman, dan 

warga sekolah lainnya. 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.
9
 Jujur adalah mengakui, 

berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan 

kebenaran.
10

  

                                                             
 
8
 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 

h. 142 
9
 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta: Garasindo, 

2004), h. 64 
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 Amirulloh Syarbaini, Buku Pintar Pendidikan Karakter, (Jakarta: Prima Pustaka, 
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Jujur merupakan karakter yang baik dan harus diterapkan di manapun 

dan kapanpun. Begitu juga dengan seorang siswa yang memiliki karakter jujur 

dapat dilihat secara langsung dalam kelas, contohnya siswa tidak mencontek 

saat melaksanakan ulangan ataupun ujian. Perbuatan mencontek merupakan 

perbuatan yang mencerminkan siswa tidak jujur kepada diri sendiri, teman, 

dan gurunya. 

Kejujuran dan keadilan merupakan dua sifat mulia yang harus dimiliki 

setiap mukmin. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini. Di 

rumah, di sekolah, di masyarakat dan di manapun harus terbiasa berperilaku 

jujur dan adil. Penanaman nilai kejujuran dapat dilakukan melalui kegiatan 

keseharian yang sederhana dan sebagai suatu kebiasaan, yaitu perilaku yang 

dapat membedakan milik pribadi dan milik orang lain. Kemampuan dasar 

untuk membedakan merupakan dasar untuk bersikap jujur. Oleh karena itu, 

dapat dikombinasikan dengan kebiasaaan dan sopan santun dalam hal pinjam 

meminjam. Apabila mau menggunakan hak orang lain, selalu memohon izin, 

dan setelah selesai harus mengembalikannya dan mengucapkan terima kasih.
11

 

Orang yang sudah menguasai suatu ilmu maka akan mudah dalam 

mempraktekkannya. Penguasaan ilmu tersebut merupakan hasil dari proses 

pembelajaran dan ilmu tersebut merupakan dasar dari segala tindakan 

seseorang. Jika seseorang berilmu maka harus diiringi dengan amal 

(perbuatan). Menurut Bukhori Umar seseorang yang berilmu bukanlah sekedar 

                                                             
11

 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011). h. 44 
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tahu tanpa amal, melainkan mengamalkannya. Sebab pada hakikatnya orang 

yang tahu itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya.
12

 

Demikian pula dengan siswa yang telah mempelajari  dan menguasai 

materi tentang sifat jujur dan adil tersebut seharusnya siswa dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang akan terlihat pada 

perubahan perilaku siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang penulis lakukan di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru, dalam hal ini guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam telah menjelaskan materi sifat jujur dan adil tentang: 

Pengertian jujur dan adil, ayat dan hadits tentang jujur dan adil, cara 

menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru bidang studi, 

umumnya siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru sudah 

menguasai materi tentang sifat jujur dan adil, hal ini dapat dilihat dari hasil 

belajar siswa. Nilai Ulangan Harian siswa sudah berada di atas Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). KKM mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru adalah 80.
13

 

Namun penulis masih menemukan gejala-gejala bahwa perilaku jujur 

siswa kelas VIII yang belum baik, sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang mencontek saat ujian 

2. Masih ada siswa yang tidak berani mengakui kesalahannya 

                                                             
12 Bukhori Umar, Hadis Tarbawi : Pendidikan dalam Perspektif Hadis, (Jakarta : Amzah, 

2015)hlm. 23 
 
13

 Hasil wawancara dengan guru bidang studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru 
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3. Masih ada siswa yang berbohong kepada guru, teman, dan warga sekolah 

lainnya 

4. Masih ada siswa yang bekerjasama saat ulangan 

5. Masih ada siswa yang membuat tugas pekerjaan rumah di sekolah 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

dan mengetahui permasalahan tersebut dengan judul: Pengaruh Penguasaan 

Materi tentang Sifat Jujur dan Adil terhadap Perilaku Jujur Siswa di 

Sekolah  Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru. 

 

B. Penegasan Istilah 

Dalam membentuk dan menyamakan persepsi kepada pembaca, maka 

penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas: 

1. Penguasaan Materi 

Penguasaan berasal dari kata kuasa yang berarti mampu atau 

kemampuan. Sedangkan materi adalah salah satu sumber belajar yang 

berisi pesan dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus isi atau konteks, 

data maupun fakta, proses, nilai, kemampuan dan keterampilan.
14

 

Penguasaan materi yang penulis maksudkan di sini adalah tentang 

mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan yang merupakan satu 

pokok bahasan pada Bab 3 semester ganjil dan penulis memfokuskan 

pengaruhnya terhadap perilaku jujur siswa.  

                                                             
 
14

 Darwyn Syah, Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2007), h. 114 
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2. Jujur 

Jujur adalah sikap lurus, tidak curang dan dapat dipercaya. Jujur 

dapat dimaknai sebagai perilaku yang disadarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan.
15

 

3. Adil 

Adil berarti sama, seimbang atau menempatkan sesuatu pada 

tempatnya (proporsional).
16

 

4. Perilaku Jujur 

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.
17

 Secara Harfiah, Jujur berarti lurus hati, tidak 

berbohong, tidak curang. Jujur tidak hanya diucapkan, tetapi juga harus 

tercermin dalam perilaku sehari-hari.
18

 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka 

dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

                                                             
 
15

 Abna Hidayati, Desain Kurikulum Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 

151 

 
16

 Subur, Pembelajaran Nilai Moral Berbasis Kisah, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 

315 
17

 Tulus Tu’u, Loc.Cit 

 18 Ngainun Naim, Character Building, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 132 
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a. Bagaimana penguasaan materi tentang sifat jujur dan adil siswa di 

Sekolah  Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru? 

b. Bagaimana perilaku jujur siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

3 Pekanbaru? 

c. Apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku jujur siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru? 

d. Apakah ada pengaruh penguasaan materi tentang sifat jujur dan adil 

terhadap perilaku jujur siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 

Pekanbaru? 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terdapat dalam 

kajian ini maka penulis memberikan batasan pada penelitian ini dengan 

permasalahan sebagai berikut: “Pengaruh penguasaan materi tentang sifat 

jujur dan adil terhadap perilaku jujur siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 3 Pekanbaru.”. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: “Apakah ada pengaruh penguasaan materi tentang 

sifat jujur dan adil terhadap perilaku jujur siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 3 Pekanbaru?” 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penguasaan materi tentang sifat jujur dan adil siswa 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru 
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b. Untuk mengetahui perilaku jujur siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 3 Pekanbaru 

c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku jujur 

siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru 

d. Untuk mengetahui pengaruh penguasaan materi tentang sifat jujur dan 

adil terhadap perilaku jujur Siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 3 Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Ilmiah 

1) Dapat memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah 

pendidikan khususnya yang berkaitan dengan penguasaan materi 

tentang sifat jujur dan adil terhadap perilaku jujur siswa. 

2) Dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain dalam variabel yang 

sama atau sebagai penelitian yang relevan. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi siswa, dapat digunakan sebagai tolak ukur penguasaan materi 

sifat jujur dan adil sehingga siswa dapat berperilaku jujur dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2) Bagi guru, sebagai bahan informasi dan rujukan bagi guru tentang 

pembelajaran sifat jujur dan adil. 

3) Bagi penulis, Untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan 

studi program S1 Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Suska Riau dan sebagai pengembangan 

wawasan keilmuan penulis dalam bidang Pendidikan Agama Islam. 


