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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Pemahaman 

a. Pengertian Pemahaman 

Kata “pemahaman” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berasal dari kata “paham” yang memiliki arti pengertian, pendapat, 

dan pandangan. Sedangkan pemahaman berarti proses, cara, 

perbuatan memahami atau memahamkan. Beberapa para ahli juga 

memiliki pendapat mengenai definisi dari pemahaman. Menurut 

Sardiman pemahaman atau comprehension dapat diartikan 

menguasai sesuatu dengan pikiran. Karena itu belajar berarti harus 

mengerti secara mental makna dan filosofinya, maksud dan implikasi 

serta aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan siswa dapat 

memahami suatu situasi.
16

 

Sedangkan menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil 

belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan 

kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, 

memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan 

menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.
17

 

                                                             
16

Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 

42-43. 
17

Nana Sudjana, Loc. Cit. 
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Menurut Heri Gunawan, pemahaman atau  comprehension 

merupakan kegiatan mental intelektual yang mengorganisasikan 

materi yang telah diketahui, pemahaman adalah kemampuan 

memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, 

menjelaskan atau meringkas atau merangkum pengertian, 

kemampuan seperti ini lebih tinggi daripada pengetahuan. Temuan-

temuan yang didapat dari mengetahui seperti definisi, informasi, 

peristiwa, fakta disusun kembali dalam struktur kognitif yang ada.
18

 

Pemahaman itu adalah proses, perbuatan, cara untuk mengerti 

atau mengetahui suatu pelajaran yang dijelaskan oleh guru. 

Pemahaman juga bisa dikatakan pola berfikir sesorang pelajar, 

karena siswa itu paham tentang suatu pelajaran perlu diikuti proses 

berfikir. Pemahaman setingkat lebih tinggi dari pengetahuan atau 

ingatan, namun pemahaman ini masih tergolong lebih rendah, karena 

untuk meningkatkan suatu pemahaman diperlukan proses belajar 

yang baik dan benar. Pemahaman siswa itu akan dapat berkembang 

jika proses belajar itu berlangsung dengan efektif. 

Berdasarkan pengertian pemahaman yang telah dipaparkan, 

dapat disimpulkan bahwa pemahaman tidak sekedar menghafal suatu 

materi, tetapi dapat menangkap makna dan konsep dari yang 

dipelajari. Lebih baik lagi dapat menghubungkan materi yang 

dipelajari dengan kehidupan. 

                                                             
18

Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 120. 
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Dalam Taksonomi Bloom, dia berpendapat bahwa tujuan 

pendidikan itu harus senantiasa mengacu kepada tiga jenis domain 

yakni domain kognitif, domain afektif dan domain psikomotorik 

karena ketiganya saling berkesinambungan.
19

Domain perilaku 

meliputi pemahaman, sikap dan tindakan, dimanahal ini 

menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki suatu pemahaman 

harus menyikapinya dan melakukannya ke dalam suatu tindakan 

yang sering disebut perilaku. Pemahaman merupakan segalanya 

yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Sikap  

merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk bertindak dan 

bukan merupakan  pelaksanaan motif  tertentu. Dengan kata lain 

fungsi sikap belum merupakan tindakan atau aktifitas, akan tetapi 

merupakan predisposisi perilaku atau tindakan. Ini menunjukkan 

bahwa domain perilaku merupakan satu kesatuan dari pemahaman, 

sikap dan tindakan (aktifitas).
20

 

Pemahaman termasuk tahapan pada ranah kognitif dan 

termasuk dalam kategori C2 yang dimana siswa dituntut untuk 

mengingat, memahami, mengklarifikasi dan menganalisis tentang 

apa yang telah dipelajari. Sehingga siswa mampu mengekspresikan 

                                                             
19

Benjamin S Bloom, dkk, Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran dan 

Asesmen, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 105-106. 
20

Dewi Rafiah Pakpahan, Pengaruh Pemahaman Dan Sikap Terhadap Perilaku, 

(Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2017), Al-Tawassuth, Vol. III (3). 
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sikap, minat serta mampu menguasai dan melakukan kecakapan-

kecakapan keterampilan yang berkaitan dengan aspek gerak.
21

 

Pendekatan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa 

kemampuan kognitif merupakan kunci dan yang membimbing tingkh 

laku.
22

Pemahaman merupakan kemampuan berfikir atau kerap kali 

disebut dengan hasil belajar kognitif. Sejatinya kemampuan berfikir 

tersebut tidak hanya pemahaman, tetapi memiliki beberapa 

tingkatan, yaitu: 

1) Pengetahuan, merupakan pengenalan dan pengingatan kembali 

terhadap pengetahuan tentang fakta, istilah dan prinsip-prinsip 

dalam bentuk seperti mempelajari. 

2) Pemahaman, merupakan kemampuan menangkap sari dari makna 

hal-hal yang dipelajari. 

3) Penerapan, merupakan kemampuan dalam menerapkan metode, 

kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. Perilaku 

ini misalnya tampak dalam kemampuan menggunakan prinsip. 

4) Analisis, merupakan kemampuan merinci suatu kesatuan ke 

dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat 

dipahami dengan baik. 

5) Sitesis, merupakan kemampuan membentuk suatu pola baru, 

misalnya tampak dalam kemampuan menyusun suatu program. 

                                                             
21

Heri Rahyubi, Teori-Teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran Motorik: Deskripsi dan 

Tinjauan Kritis, (Bandung: Nusa Media, 2012), h. 5. 
22

Elfi Mu’awanah dan Rifa Hidayah, Bimbingan Konseling Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 5. 
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6) Evaluasi, merupakan kemampuan membentuk pendapat tentang 

beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai contoh 

kemampuan menilai hasil karangan.
23

 

b. Macam-macam Pemahaman 

1) Menerjemahkan (Translation) 

Pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan 

dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain, tetapi juga 

kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya.
24

 

2) Menginterpretasikan (Interpretation) 

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan yaitu 

ditafsirkan. Ini adalah kemampuan untuk mengenal dan 

memahami ide utama komunikasi. 

3) Mengekstrapolasi (Extrapolation) 

Sedikit lebih tinggi daripada menerjemahkan dan 

menafsirkan yaitu meramalkan. Ia menuntut kemampuan 

intelektual yang lebih tinggi.
25

 

c. Prinsip Pemahaman 

Ada empat prinsip untuk meningkatkan pemahaman konsep, 

yaitu: 

1) Perhatian, menarik dengan cara menggunakan metode yang 

bervariasi, menggunakan media yang relevan, tidak menonton 

dan tegang serta melibatkan seluruh siswa dalam bertanya jawab. 

                                                             
23

Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 49. 
24

Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 106. 
25

Ibid., h. 107. 
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2) Relevansi, mengemukakan relevansi pelajaran dengan kebutuhan 

dan manfaat setelah mengikuti pelajaran, dalam hal ini kita 

menjelaskan terlebih dahulu tujuan instruksional.
26

 

3) Percaya diri, menumbuhkan dan menguatkan cara percaya diri 

pada siswa, hal ini dapat disiasati dengan menyampaikan 

pelajaran secara runtut dari yang mudah ke yang sukar. 

4) Kepuasan, memberi kepercayaan kepada siswa yang telah 

menguasai keterampilan tertentu untuk membantu teman-

temannya yang belum berhasil dan gunakan pujian serta ujian 

secara verbal dan umpan balik atas prestasinya tersebut.
27

 

d. Indikator Pemahaman 

Menurut wahidmurni dkk, indikator-indikator pemahaman 

sebagai berikut: 

1) Mengungkapkan gagasan atau pendapat dengan kata-kata 

sendiri.
28

Siswa yang dikatakan memiliki pemahaman apabila ia 

mampu mengungkapkan ide-ide yang berkaitan dengan materi 

pelajarannya berdasarkan hasil pemikirannya dalam proses belajar 

mengajar. 

                                                             
26

Narumi, Meningkatkan Pemahaman Siswa Melalui Penerapan Metode Demonstrasi 

pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas III. Darul Ghufran Sigulung Kota Batam, 

(Pekanbaru: UIN SUSKA, 2016), h. 9. 
27

Ibid., h. 10. 
28

Wahidmurni dkk, Evaluasi Pembelajaran Kompetensi Dan Praktik, (Yogyakarta: Nuha 

Litera, 2010), h. 22. 
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2) Menjelaskan, berarti menerangkan sampai jelas.
29

 Maksudnya 

ialah menerangkan atau menyajikan informasi lisan yang 

diinformasikan secara sistematis dan jelas. 

3) Menguraikan, berarti mejelaskan sesuatu secara jelas. 

4) Menyimpulkan, berarti mengambil inti penjelasan. Siswa 

dikatakan memahami materi adab makan dan minum, apabila ia 

mampu menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari 

denga bahasa sendiri. 

5) Memberikan contoh, siswa dikatakan memahami materi adab 

makan dan minum, apabila ia mampu memberikan contoh sikap 

yang benar sesuati dengan apa yang telah di pelajari. 

Menurut Wowo kemampuan seorang siswa untuk memahami 

dan menyerap materi pelajaran sudah pasti berbeda tingkatnya. Ada 

yang cepat, sedang dan ada pula yang lambat. Oleh karena itu, siswa 

seringkali harus menempuh cara berbeda untuk bisa memahami 

sebuah informasi atau materi pelajaran yang sama. Adapun 

indikator-indikator keberhasilan sebagai tolak ukur dalam 

mengetahui pemahaman siswa adalah sebagai berikut: 

1) Siswa mampu mendefenisikan  dan menerangkan kembali secara 

verbal dan tulisan mengenai apa yang telah dipelajari dengan 

kata-kata sendiri. 

                                                             
29

Van Oeve, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Pt. Ichtiar Baru), h. 565.  
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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.
30

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman tidak sekedar tahu, tetapi juga menhendaki agar siswa 

dapat memanfaatkan dan bersifat kreatif dalam memahami materi 

pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. 

2. Materi Adab Makan dan Minum 

materi pembelajaran adab makan dan minum merupakan salah 

satu pokok bahasan pada mata pelajaran pendidikan agama islam kelas 

viii di sekolah menengah pertama rusqah pekanbaru. materi ini diajarkan 

dalam 2 kali pertemuan dengan rincian 1 kali pertemuan adalah 2x40 

                                                             
30

Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif, (Bandung: Rosdakarya, 2012), h. 124. 
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menit. pada pertemuan kedua diadakan ulangan harian untuk melihat 

sejauh mana pemahaman siswa tentang materi tersebut. 

a. Kompetensi Dasar dan Indikator Materi Adab Makan dan 

Minum 

1) Kompetensi dasar: 

12.1 Menjelaskan adab makan dan minum 

12.2 Menampilkan contoh adab makan dan minum 

12.3 Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan 

sehari-hari 

2) Indikator: 

1. menjelaskan adab makan dan minum dengan benar 

2. menunjukkan dalil tentang adab makan dan minum 

3. menjelaskan  hikmah adab makan dan minum 

4. menunjukan contoh adab makan dan minum yang benar 

5. menunjukkan contoh adab makan dan minum yang salah 

6. mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan 

sehari-hari 

7. melafazkan doa makan dan minum dalam kehidupan sehari-

hari 

b. Pengertian Adab Makan dan Minum 

Adab makan dan minum adalah tata cara yang dilakukan saat 

sebelum makan dan minum, sedang makan dan minum dan setelah 

maan dan minum sesuai dengan ajaran Rasulullah. Dalam adab 
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makan dan minum juga merupakan tata krama dalam menghargai 

suaturezeki yang diberikan oleh Allah SWT. 

Makan adalah memasukan nasi (atau makanan pokok lainnya) 

ke dalam mulut serta mengunyah  dan menelannya. Makanan dalam 

bahasa Arab adalah ath‟imah. Kata at‟imah adalah bentuk jamak 

dari kata tha‟aam yang berarti segala sesuatu yang bisa di makan 

atau dicicipi.
31

 Sedangkan minum adalah memasukkan air (benda 

cair) ke dalam mulutnya dan meneguknya. Minuman dalam bahasa 

Arab adalah syaraab. Kata asyribah adalah bentuk jamak dari 

syaraab. Syaraab adalah segala sesuatu yang diminum dari jenis 

apapun, baik air ataupun lainnya atau segala sesuatu yang tidak perlu 

dimamah dalam proses konsumsinya.
32

 

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan tubuh agar 

mampu beraktivitas. Islam memerintahkan agar kita memenuhi 

kebutuhan jasad kita, yaitu makan dan minum. Makan dan minum 

dengan benar juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita atas 

pemberian  Allah SWT. Orang yang tidak mau memenuhi kebutuhan 

makan dan minum, padahal jasadnya membutuhkannya berarti ia 

tidak mensyukuri nikmat Allah SWT.Dalam memenuhi kebutuhan 

makan dan minum, Islam mengatur tata caranya. Dengan memenuhi 

aturan itu, kita menjadi berbeda dengan hewan. Sehingga manusia 

adalah makhluk yang paling mulia.  

                                                             
31

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2007), h. 551. 
32

Ibid., h. 644. 
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c. Adab Makan dan Minum 

1) Makanan dan minuman yang kita nikmati itu benar-benar dari 

yang halal. Sebagaimana firman Allah SWT: 

                     

          

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara 

rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu 

dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar 

kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al-Baqarah: 

172) 

 

Halal disini meliputi: 

a) Halal cara memperolehnya, misalnya makanan dan minuman 

itu hasil dari kerja keras kita, bukan dari hasil merampok, 

korupsi atau manipulasi. 

b) Makanan dan minuman itu benar-benar makanan dan 

minuman yang halal untuk dikonsumsi, bukan daging babi, 

bangkai, darah, minuman keras atau sejenis narkoba. 

2) Makanan dan minuman itu memang sehat untuk di konsumsi, 

tapi sebaiknya dimasak terlebih dahulu, agar dapat 

menyehatkan. Selain itu, apabila makanan dan minuman itu 

membahayakan bagi kita, maka tinggalkanlah. 

3) Sebelum makan, cucilah tangan kita sampai benar-benar bersih. 

Sebelum makan hendaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. 

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan 

karena besar kemungkinan tangan kita masih kotor dan 
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mengandung kuman. Islam mengajarkan kita untuk selalu 

menjaga kebersihan yang merupakan sebagian dari iman. 

“Bahwa Rasulullah SAW apabila beliau sedang junub dan 

berkeinginan untuk makan atau tidur maka beliau 

berwudhu‟terlebih dahulu seperti wudhu‟ beliau untuk shalat” 

(HR Bukhori) 

 

4) Mulailah makan dan minum dengan membaca basmalah 

dilanjutkan dengan membaca doa: 

 اَللهُمَّ بَاِرْك لَنَا فِْيَما َرَزْقتَنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّارِ 

Artinya:  “Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan 

kepada kami dan peliharalah kami dari saksian api 

neraka.” 

 

Jika lupa berdoa, hendaklah membaca basmalah meski di 

tengah-tengah saat kita makan. 

Rasulullah saw bersabda: yang artinya “Jika salah seorang dari 

kamu makan, sebutlah dulu nama Allah. Maka jika lupa tidak 

membaca pada awalnya, hendaknya membaca sewaktu ingat di 

tengah-tengah makan.” (H.R. Abu Dawud) 

 

5) Makan dan minum menggunakan tangan kanan 

Rasul mengajarkan pada kita agar ketika makan hendaknya 

menggunakan tangan kanan, bukannya tangan kiri. Hal ini 

dikarenakan syaitan ketika makan selalu menggunakan tangan 

kirinya. 

يطاَن إذا َأَكَل أحدُُكم فليأكْل بيميِنِه . وإذا شِرَب ف ليشرْب بيميِنِه . فإنَّ الشَّ
 يأكُل بشماِلِه ويشرُب بشماِلهِ 

Artinya: "Jika seseorang di antara kalian makan, maka 

hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika 

minum maka hendaknya juga minum dengan tangan 



 24 

kanannya, karena setan makan dengan tangan kirinya 

dan minum dengan tangan kirinya pula." (HR. 

Muslim/Shahih) 

 

6) Disunnahkan makan dengan tiga jari dan menjilatinya selesai 

makan serta mengambil suapan yang jatuh 

بَِثََلِث َأَصاِبَع َفِإَذا َعْن َكْعب َقاَل رَأَْيُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَْأُكُل 
 فَ رََغ َلِعَقَها

Artinya: “Dari Ka‟ab bin Malik ia berkata,”Aku melihat 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam makan 

dengan tiga jarinya dan setelah selesai Beliau 

menjilatinya.” (H.R Muslim) 

7) Ambillah makanan yang ada di dekat kita, terutama pada saat 

makan bersama  

Berusahalah untuk mengambil makanan yang terdekat terlebih 

dahulu. Apabila makanan yang disukai berada pada posisi yang 

jauh, dekatkan makanan itu terlebih dahulu baru setelah itu kita 

ambil. 

ِحْجِر َرُسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكاَنْت َيِدي َتِطيُش ُكْنُت ُغََلًما ِف 
ِف الصَّْحَفِة، فَ َقال ِل َرُسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: يَا ُغََلُم َسمِّ اللََّه، وَُكل 

 بَِيِميِنَك، وَُكل ِمَّا يَِليكَ 
 

Artinya: "Sewaktu aku masih kecil, saat berada dalam asuhan 

Rasulullah Shallallahu„alaihi wasallam, pernah suatu 

ketika tanganku ke sana ke mari (saat mengambil 

makanan) di nampan. Lalu Rasulullah Shallallahu 

„alaihi wasallam bersabda kepadaku: “wahai bocah, 

ucaplah bismillah dan makanlah dengan tangan 

kananmu, serta ambil makanan yang berada di 

dekatmu". (HR. Bukhari no.5376, Muslim no.2022) 
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8) Apabila kita makan bersama ayah dan ibu persilahkan ayah dan 

ibu mengambil lebih dahulu 

9) Usahakan makan dan minum sambil duduk dan tidak bersandar 

 اَلآُكُلَوأَنَاُمتَِّكئٌ 
Artinya:  "Aku tidak makan dalam keadaan bersandar." (HR. 

Bukhari no. 5399) 

10) Tidak mencela makanan 

Jika kita sedang tidak selera makan atau tidak suka pada 

makanan yang disajikan, janganlah mencela makanan tersebut. 

Akan lebih baik apabila kita diam dan tidak memakan makanan 

tersebut. Pada hakekatnya rezeki adalah pemberian dari Allah 

swt sehingga apabila kita mencela makanan sama halnya kita 

mencela rezeki yang diberikan oleh Allah swt kepada kita. 

َََعاًما َق ُّ ُّ ِإِن اْشتَ َها ُُ َعْن َأِب  َريْ َرَة َقاَل َما َعاَب النَِِّ ُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  ُُ  
ُه تَ رََكهُ   َأَكَلُه َوِإْن َكِرَُ

Abu Hurairah berkata: "Tidaklah Nabi mencela makanan 

sekalipun juga, apabila beliau menghendaki suatu makanan, 

maka beliau akan memakannya dan apabila beliau tidak 

menyukainya, maka beliau meninggalkannya." (HR. Bukhari) 

 

11) Tidak menggunakan makanan dan minuman itu untuk mainan 

dan makanlah sedikit demi sedikit (langsung dikunyah), jangan 

sampai menjejalkan makanan pada mulut kita 

12) Makan jangan sampai terlalu kenyang dan berlebihan 

 فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه 
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Artinya :  "Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, 

dan sepertiga untuk nafas." (HR At-Tirmidzi, Ahmad 

dan Ibnu Majah) 

13) Makanlah dengan menggunakan wadah. Tuangkanlah makanan 

pada wadah secukupnya, jangan terlalu banyak 

14) Menghabiskan makan yang disajikan dan jangan menyisakan 

makanan di dalam piring kita 

Ketika makan, hendaknya seluruh makanan yang disajikan harus 

kita habiskan. Jangan sampai ada yang tersisa karena makanan 

itu mengandung berkah. Karena tidak tahu di bagian mana yang 

berkah itu berada, maka kita harus menghabiskan seluruh 

makanan itu agar mendapatkan berkah.  

15) Tidak menghabiskan minuman dalam sekali teguk 

Rasulullah SWT mengajarkan bahwa ketika minum hendaknya 

kita tidak menghabiskannya dalam sekali teguk. Usahakan kita 

meneguk minuman 2 atau tegukan 3 sebelum menghabiskannya. 

16) Tidak meniup makanan yang masih panas 

Hadits dari Ibnu Abbas ra: 

َفَخ ِفيه َس ِف اإِلنَاِء َأْو يُ ن ْ َّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نَ َهى َأْن يُ تَ نَ فَّ  َأنَّ النَِِّ

Artinya: "Nabi shallallahualaihi wa sallam melarang bernafas 

di dalam gelas atau meniup isi gelas" (HR. Ahmad 

1907, Turmudzi 1888, dan dishahihkan Syuaib Al-

Arnauth). 

 

17) Mengakhiri makan dengan doa 

ََْعَمَنا َوَسَقانَا َوَجَعَلَنا ُمْسِلِمْيَ   َاْلَْْمُدِ هلِل الَِّذْى َا
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Artinya:  “Segala puji bagi Allah yng memberi kami makan dan 

minum dan telah menjadikan kami orang-orang 

Islam.”
33

 

 

d. Hikmah Adab Makan dan Minum 

1) Dengan melakukan makan dan minum sesuai dengan adab atau 

tata cara yang diatur dalam Islam, maka itu juga mencerminkan 

seseorang memiliki akhlaq yang baik dan akan dihitung oleh 

Allah sebagai bentuk ibadah jika disertai dengan niat yang baik. 

2) Mendapat ridho Allah SWT karena telah menaati perintah-Nya 

dan memilih jenis makanan dan minuman yang halal. 

3) Memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman 

yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan 

untuk beraktifitas dan beribadah. 

4) Terjaganya kesehatan jasmani, karena selain dengan 

mengonsumsi makan yang bergizi juga mengikuti sunnah rasul 

akan mendapatkan kesehatan organ-organ tubuh dan pencernaan 

yang baik serta keberkahan yang membuat kita lebih bersyukur 

terhadap nikmat allah swt. 

5) Terjaganya kesehatan rohani, karena dengan mengikuti sunnah 

rasul akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah SWT atas 

nikmat dan keberkahan yang didapat. 

  

                                                             
33

M. Nasikin, dkk, Ayo Belajar Agama Islam SMP Jilid 2,(Jakarta: Erlangga, 2007), h.41-

42. 
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3. Pola Hidup Sehat 

a. Pengertian Pola Hidup Sehat 

Pola hidup sehat merupakan kebiasaan hidup yang berpegang 

pada prinsip menjaga kesehatan.
34

Pola hidup sehat adalah suatu 

gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang 

mempengaruhi kesehatan, antara lain makan dan olahraga.
35

 

Selain itu, pola hidup sehat juga sebagai suatu upaya atau 

kebiasaan yang baik dalam memelihara kesehatan dimana 

kebiasaan tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama 

sehingga seolah-olah telah menjadi kebiasaan yang tidak dapat 

dipisahkan. Oleh karena itu, pola atau kebiasaan hidup sehat harus 

ditanamkan sejak dini. 

b. Penerapan Pola Hidup Sehat 

Pola hidup sehat merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa 

dihilangkan dari kehidupan kita. Secara umum, semua orang 

memiliki penyakit masing-masingwalaupun seseorang tersebut 

belum mengetahuinya. Gangguan kesehatan bisa muncul kapan 

saja,apalagi jika kita lengah terhadap gejala dan penyebabnya. 

Tanpa kita sadari gaya hidup dan pola makanan yang tidak sehat 

merupakan faktor penyebab utamanya. Meskipun ada penyebab 

lain seperti faktor genetik dan pencemaran lingkungan. 

                                                             
34

Suharjana, Kebiasaan Berprilaku Hidup Sehat dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter, 

(FIK UNY,Tahun II, No. 2, Juni 2012), h. 190. 
35

Atikah Proverawati dan Eni Rahmawati, Loc., Cit. 



 29 

Pola hidup sehat mencakup tata cara seseorang 

menjalanikehidupan dengan mengisi hidupnya dengan aturan yang 

telahdisyariatkan oleh agama Islam dan telah dicontohkan oleh 

NabiMuhammad SAW, baik cara hidup maupun cara makan 

dansebagainya. Oleh sebab itu, pola hidup sehat yang ada dalam 

AlQur’andanyangdicontohkanNabiMuhammadperluuntukditirudan

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, agar dalam hidupseseorang 

menjadi lebih baik dan bermakna serta bermanfaat.
36

 

Seseorang yang dianggap menerapkan Pola hidup sehat dapat 

dilihat dari kebiasaan sehari-hari dengan memperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhi kesehatannya.Untuk menerapkan pola 

hidup sehat seseorang diperlukan pengetahuan tentang pola hidup 

yang sehat yaitu pengetahuan tentang makanan dan minuman yang 

sehat, pengetahuan tentang kebersihan pribadi, pengetahuan 

tentang kebersihan lingkungan, pengetahuan tentang istirahat, 

pengetahuan tentang aktivitas olahraga.
37

 

Pola hidup sehat bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

tentu sangat berguna dalam mendukung pencapaian yang optimal 

bagi kesehatan. Menurut Putu Sudayasa, hal-hal yang mendasar 

dalam pembinaan hidup sehat bagi seseorang adalah: 

 

                                                             
36

M. Nur Wahyudi, Pola Hidup Sehat dalam Perspektif Al-Qur‟an, (Semarang: 

Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), h.23. 
37

Ro’in Abdillah, Tingkat pengetahuan Siswa Tentang Pola Hidup Sehat Siswa kelas V 

dan VI di SD Negeri Janten Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo, (Yogyakarta: Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2016), h. 19. 
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1) Menggosok gigi dengan bersih 

2) Makan makanan yang bergizi dan halal 

3) Mengatur pola makan dengan baik 

4) Mengatur waktu istirahat dengan baik 

5) Minum delapan gelas air putih per hari 

6) Memelihara kebersihan tangan 

7) melakukan olahraga secara teratur
38

 

Menerapkan hidup sehat bagi tubuh sangatlah penting supaya 

tubuh terhindar dari penyakit, cara menerapkan hidup sehat 

misalnya menjaga pola makan. Mengonsumsi makanan yang baik 

dan halal, tidak makan berlebihan, serta baik dalam mengolah dan 

cara mengonsumsi makanan tersebut. Dengan demikian pola hidup 

sehat merupakan suatu kesadaran perilaku yang dilaksanakan 

seseorang yang mempengaruhi kesehatan dan meningkatkan 

derajat kesehatan demi kelangsungan hidup yang lebih baik. 

4. Pemahaman Materi Adab Makan dan Minum terhadap Pola 

Hidup Sehat 

Apa yang di makan dan di minum seseorang serta bagaimana tata 

cara seseorang makan sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. 

Adab makan dan minum tersebut menjadikan kegiatan makan dan 

minum bagi manusia tidak hanya sekedar untuk memuaskan nafsu saja, 

namun juga terkandung nilai ibadah. 

                                                             
38

ibid., h. 23. 
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Mengenai etika makan dan minum jika di pahami tentunya sangat 

penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk dipraktikkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam terkait dengan etika makan 

dan minum tidak saja berimplikasi pada adab sopan santun yang patut 

dijaga, tetapi lebih dari itu sangat berimplikasi pada kesehatan yang 

setiap orang patut menjaga dan memelihara kesehatan. Dan tentunya 

praktik makan dan minum yang beretika sesungguhnya telah di 

contohkan oleh Rasulullah SAW sebagai tauladan yang baik bagi umat 

manusia. Misalnya, Nabi Muhammad SAW melarang kaumnya makan 

dan minum sambil berdiri, yang ternyata dari sisi medis menurut ilmu 

kedokteran modern bahwa minum dalam keadaan berdiri menyebabkan 

air mengalir berjatuhan dengan keras pada dasar lambung dan 

menumpuknya, sehingga lambung kendor dan pencernaan menjadi 

sulit. Selain itu, minum sambil berdiri juga tidak akan tersaring oleh 

sfringer karena tertutup. Air yang tidak tersaring oleh sfringer tersebut 

terus masuk ke kantong kemih, akibatnya semakin lama akan 

menyebabkan penyakit kristal ginjal.
39

 

Selain bagaimana cara kita mengolahnya, dalam Islam pun 

asupan makanan yang dikonsumsi tidak hanya harus baik menurut 

standar higienis (Thayyib) melainkan juga baik menurut substansi dan 

cara memperolehnya (Halal).Dan yang menjadi persyaratan asupan 

bagi Muslim, ke-thayyiban empat sehat lima sempurna juga di tuntun 

                                                             
39

Sohrah, Op., Cit. h. 24. 
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agar mengonsumsi yang halal, sebab makanan yang secara higienis 

memenuhi standar “empat sehat lima sempurna” memang dapat 

menyehatkan tubuh. Tetapi, jika tidak halal, baik substansi maupun cara 

mendapatkannya, akan dapat memberikan pengaruh pada kesehatan dan 

penyimpangan perilaku.
40

 

Terkait dengan hal ini, maka dapat dilihat pengaruhpemahaman 

materi adab makan dan minum terhadap pola hidup sehat. Karena 

menjaga pola hidup sehat tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh  

tetapi juga sebagai sarana untuk menggali karunia Allah SWT dengan 

menerapkan sunnah Rasulullah dalam adab makan dan minum yang 

akan membawa pada pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. 

Jadi, pengaruh tingkat pemahaman materi adab makan dan minum 

terhadap pola hidup sehatdi simpulkan  siswa yang memiliki tingkat 

pemahaman  yang tinggi akan menerapkan pola hidup sehat yang baik 

pula. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian terdahulu yang relevan 

dengan judul yang akan kita teliti, untuk menghindari pengulangan penelitian 

pada permasalahan yang sama, yang perlu disampaikan dalam setiap 

penyusunan karya ilmiah penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan yaitu: 

1. Penelitian oleh Suharjana, Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun II, Nomor 

2, Juni 2012. FIK Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul 

                                                             
40

Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Fiqh Makanan, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), 

h. vii 
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kebiasaan Berperilaku Hidup Sehat dan Nila-nilai Pendidikan Karakter, 

hasil penelitin menunjukkan bahwa pola hidup sehat merupakan pola 

kebiasaan hidup yang bepegang pada prinsip menjaga kesehatan. Pola 

hidup sehat mencakup pola makan, menjaga kesehatan pribadi, istirahat 

yang cukup, dan aktif berolahraga. Orang yang berperilaku hidup sehat 

antara lain mempunyai ciri khas sebagai berikut: mengkonsusmi 

makanan dengan gizi seimbang, mengkonsusmsi makanan berserat tinggi 

sayuran, dan buah segar setiap hari, menghindari makanan yang 

mengandung banyak lemak, gula atau garam, mengkonsumsi susu atau 

produk dari susu setiap hari, tenang dan selalu berfikir positif, ada usaha 

menjaga berat badan dalam bantas normal, olahraga teratu, istirahat 

cukup, minum air putih 1,5 sampai 2 liter perhari dan tidak merokok. 

Dari paparan diatas bahwa penelitin yang akan penulis kaji, yaitu sama-

sama meneliti tentang pola hidup sehat. Sedangkan perbedaanya, penulis 

lebih terfokus pada pengaruh tingkat pemahaman materi adab makan dan 

minum terhadap pola hidup sehat siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Rusqah Pekanbaru. 

2. Penelitian oleh Budiman, 2016. Mahasiswa Program Studi Tafsir Hadis, 

Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, dengan judul  Pola makan dan Minum Rasulullah SAW (Ditinjau 

dari Segi Ilmu Kesehatan). Kajian ini bersifat kepustakaan yang 

mengkaji dua permasalahan yaitu bagaimana kualitas hadist tentang pola 

makan dan minum Rasulullah SAW serta bagaimana tinjauan ilmu 
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kesehatan terhadap hadist-hadist yang berhubungan dengan pola makan 

dan minum Rasulullah SAW dengan secara keseluruhan hadist-hdist 

tersebut berstatus sahih.Persamaan dengan penelitian yang akan penulis 

teliti sama-sama meneliti tentang adab makan dan minum. Perbedaannya 

adalah penulis meneliti pemahaman materi tentang adab makan dan 

minum terhadap pola hidup sehat siswa. 

3. Penelitian oleh Ro’in Abdillah, 2016. Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani Pendidikan 

Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta, 

dengan judul Tingkat Pengetahuan Siswa Tentang Pola Hidup Sehat 

Siswa Kelas V dan VI di SD Negeri Janten Kecamatan Temon 

Kabupaten Kulonprogo, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hidup 

sehat adalah suatu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor 

tertentu yang mempengaruhi kesehatan, antara lain pola makanan, pola 

kebersihan diri, pola kebersihan lingkungan dan pola olahraga. Untuk 

memperoleh tubuh yang sehat, tidak harus dengan pola hidup yang serba 

mahal. Semua dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Hidup sehat 

harus di awali dengan perubahan yang kecil terlebih dahulu.Kesadaran 

penerapan pola hidup sehat siswa kelas V dan VI SD N Janten 

Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogokurang baik hal ini dapat 

dilihat dari tidak membuang sampah pada tempatnya, membeli makan-

makanan sembarang, tidak mencuci tangan sebelum makan, dan 

kurangnya penyampaian materi perilaku hidup bersih dan sehat. Dari 
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paparan tersebut bahwa peneliti mempunyai persamaan dengan penelitian 

diatas yang akan penulis kaji, yaitu sama-sama meneliti tentang pola 

hidup sehat. Sedangkan perbedaannya, penulis lebih terfokus pada 

tingkat pemahaman materi adab makan dan minum terhadap pola hidup 

sehat siswa di Sekolah Menengah Pertama Rusqah Pekanbaru, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Ro’in Abdillah terfokus pada tingkat 

pengetahuan siswa tentang pola hidup sehat.  

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan operasional dari semua variabel yang 

dapat diolah dari defenisi konseptual. Disini variabel yang akan diteliti 

didefenisikan secara operasioanl yang menggambarkan cara mengukur 

variabel tersebut, dengan demikian mudah diidentifikasikan dan mudah 

dikumpulkan datanya, karena sudah operasioanl dirumuskan indikator-

indikator untuk selanjutnya dirinci lagi pada instrumen penelitian.
41

Fokus 

penelitian ini adalah pengaruh pemahaman materi tentang adab makan dan 

minum terhadap pola hidup sehat siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Rusqah Pekanbaru. Sesuai dengan judul kajian ini bahwa variabel yang akan 

diteliti ada dua variabel yaitu pemahaman materi adab makan dan minum 

sebagai variabel X (variabel bebas) dan pola hidup sehat siswa sebagai 

variabel Y (variabel terikat). 

                                                             
41

Amri Darwis dan Azwir Salam, Metode Penelitian Pendidikan Islam, (Pekanbaru: 

Suska Press, 2012), h. 35. 
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Berdasarkan konsep teoritis, maka konsep operasional dapat 

dirumuskan dengan indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Variabel X (Pemahaman Materi Adab Makan dan Minum) 

Pemahaman materi adab makan dan minum di ukur berdasarnkan 

teori yang telah di jelaskan pada kerangka teoritis dengan indikator-

indikator sebagai berikut: 

a. Siswa mampu mendefenisikanpengertian adab makan dan minum 

b. Siswa mampu menjelaskan macam-macam adab makan dan minum 

c. Siswa mampu menjelaskan adab makan dengan benar 

d. Siswa mampu menjelaskan adab minum dengan benar 

e. Siswa mampu menunjukkan dalil tentang adab makan dan minum 

f. Siswa mampu menjelaskan hikmah dalam adab makan dan minum 

g. Siswa mampu menunjukkan contoh adab makan dan minum dengan 

benar 

2. Variabel Y (Pola Hidup Sehat) 

Adapun pola hidup sehat siswadapatdi ukur berdasarkan teori yang 

telah dijelaskan pada kerangka teoritis dengan indikator-indikator sebagai 

berikut: 

a. Siswa menggosok gigi dengan bersih 

b. Siswa mengonsusmsi makanan yang bergizi dan halal 

c. Siswa makan sesuai porsi dan tidak berlebihan 

d. siswa minum air putih delapan gelas per hari 

e. Siswa mengatur waktu istirahat dengan baik 

f. Siswa mencuci tangan dengan bersih 
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g. siswa memotong kuku yang panjang 

h. siswa malakukan olahraga tidak dalam kondisi kenyang 

 

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

a. Setiap siswa memiliki pemahaman materi tentang adab makan dan 

minum yang berbeda 

b. Pola hidup sehat siswa berbeda-beda 

c. Jika siswa mampu menguasai pemahaman materi adab makan dan 

minum maka akan mempengaruhi pola hidup sehat siswa 

2. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan teoritis dan konsep operasional di atas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

a. Hipotesis alternatif (Ha): Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pemahaman materi adab makan dan minum terhadap pola hidup sehat 

siswa di Sekolah Menengah Pertama Rusqah Pekanbaru. 

b. Hipotesis nihil (Ho): Tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antarapemahaman materi adab makan dan minum terhadap pola 

hidup sehat siswa di Sekolah Menengah Pertama Rusqah Pekanbaru. 

 

 

 

 


