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Abstraks 

 

Sikap jujur merupakan bagian dari kepribadian manusia. Sikap jujur 

merupakan salah satu aspek yang ingin diraih melalui pendidikan nasional. 

Setiap orang tidak sama kualitas sikap jujurnya. Kualitas sikap jujur 

seseorang sangat dipengaruhi oleh potensi dan lingkungannya. Kualitas 

sikap jujur siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan/sekolah. 

Kurikulum sekolah merupakan faktor lingkungan yang ikut berperan dalam 

pembentukan kualitas sikap jujur para siswanya. Penulis melakukan 

penelitian tentnat perbedaan kualitas sikap jujur siswa kelas III Sekolah 

Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri Kota Madiun. Siswa Madrasah 

Aliyah adalah siswa suatu lembaga pendidikan formal tingkat atas di 

lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia. Siswa Sekolah 

Menengah Atas adalah siswa suatu lembaga pendidikan formal tingkat atas 

di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui kualitas sikap jujur antara siswa 

kelas III Madrasah Aliyah Negeri dengan siswa kelas III Sekolah 

Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Madiun. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode angket (metode utama), dan dibantu dengan metode wawancara. 

Metode analisa data penelitian digunakan metode statistik dengan teknik t-

test. Hasil penelitian diperoleh harga thitung = 2,74. Harga ttabel pada tingkat 

signifikansi 0,05 = 1,96, dan harga ttabel pada tingkat signifikansi 0,001 = 

2,567. Dengan demikian ada perbedaan kualitas sikap jujur antara siswa 

kelas III MAN dengan siswa kelas III SMAN/SMKN Kota Madiun. 

 

Kata-kata kunci : kualitas sikap jujur, siswa MAN, siswa SMAN/SMKN 

 

Pendahuluan 
 Setiap manusia berpotensi untuk menjadi manusia yang berkepribadian jujur atau 

tidak jujur. Sikap jujur merupakan sebagian dari akhlak mulia. Sikap jujur ini menjadi salah 

satu aspek yang ingin diraih bangsa Indonesia melalui lembaga pendidikan.  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdskan kehidupan bangsa, 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 (Pasal 3 UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003). 

 

 Berakhlak mulia diangkat dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Hal ini 

menunjukkan  bahwa aspek akhlak mulia merupakan ciri khas penting dan pokok pada diri 

manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa. Sangat banyak syarat untuk menuju ke arah 

terbentuknya kehidupan masyarakat yang damai dan berkeadilan sosial. Syarat-syarat tersebut 

satu diantaranya adalah sikap jujur dari setiap warga masyarakat. Apabila sikap jujur tersebut 

ada pada setiap warga masyarakat, maka akan mudah menuju masyarakat yang damai dan 

berkeadilan sosial. Sebaliknya, apabila sikap jujur telah hilang, atau sikap tidak jujur ada pada 

sebagian warga masyarakat, maka terjadilah kekacauan dan ketidakadilan dalam masyarakat.  
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 Keterpurukan suatu masyarakat sering diakibatkan oleh adanya sebagian anggota 

masysrakat yang sudah jauh dari akhlak mulia. Mereka melakukan pembunuhan, perampokan, 

pencurian, pemerkosaan, perkelahian, mabuk-mabukan, korupsi, penipuan, kebohongan, dll. 

Mereka kurang bahkan hilang kejujurannya terhadap sesama manusia. 

 Setiap manusia berpoensi untuk menjadi manusia yang berkepribadian jujur atau 

berkepribadian tidak jujur. Sikap kurang atau tidak jujur tersebut tidak hanya dilakukan secara 

diam-diam oleh perorangan saja, melainkan juga dilakukan secara bersama-sama oleh anggota 

suatu lembaga resmi negara. Keterangan tentang hal tersebut banyak dimuat di koran-koran 

harian. Misal, Jawa Pos (20 Agustus 2004 : 39) memuat bahwa Sekretaris Fraksi Partai 

Golkar DPRD Nganjuk, M. Fatoni terancam hukuman seumur hidup dalam sidang perdana 

kasus dugaan korupsi gaji di Pengadilan Negeri (PN0 Nganjuk. Tiga ratus (300) anggota 

DPRD tersangka korupsi (Jawa Pos, 23 Agustus 2004 :1). Jawa Pos (24 Agustus 2004 :8) 

memuat bahwa seorang anggota DPRD dilantik pada hari Sabtu, kemudian hari Senin ditahan, 

dia dituntut sebilanbulan penjara karena diduga menggunakan ijazah palsu saat pencalonan 

legislatif Dati II Situbondo. Dengan demikian tindak korupsi yang dilakukan oleh orang-

orang yang menduduki jabatan semakin memprihatinkan. Tentu saja mereka adalah individu-

individu yang telah menamatkan pendidikannya dari suatu lembaga sekolah, baik sekolah 

negeri maupun sekolah swasta. Mereka adalah hasil didikan dari suatu lembaga sekolah. 

Mereka tentu saja mendapatkan materi pelajaran pendidikan agama yang sesuai dengan 

agama dan kepercayaannya di lembaga sekolah tersebut. 

 Di masyarakat umum maupun di sekolah sering dijumpai dari kepribadian tidak jujur. 

Suatu saat, penulis sering menjumpai peristiwa-peristiwa ketidakjujuran di sekolah. Seperti, 

adanya siswa yang mengaku kehilangan barang di kelas, adanya siswa yang mengaku di 

hadapan temannya bahwa ia minta kepada orang tuanya uang SPP lebih dari yang dibayarkan, 

adanya siswa yang mengaku makan barang jajan  yang lebih banyak dari yang dibayar di 

kantin sekolah. 

 Sikap jujur atau kejujuran masuk ke dalam mata pelajaran pendidikan agama. Setiap 

tingkat dan satuan di sekolah dan bahkan di perguruan tinggi diberikan mata pelajaran 

pendidikan agama. Pada tingkat yang sama tetapi beda satuan, terdapat perbedaan jumlah jam 

untuk mata pelajaran pendidikan agama. Anatar Sekolah Dasar (SD) dengan Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) ada perbedaan jumlah jam pelajaran pendidikan agama. Agama sangat 

menekankan sikap jujur pada umat manusia. Dalam agama dinyatakan bahwa kejujuran 

menuju ke kebaikan, dan kebaikan menuju ke surga, serta kebohongan atau kedustaan menuju 

ke dosa, dan dosa menuju ke neraka.  

 Di Kota Madiun terdapat 2 (dua) Madrasah Aliyah Negeri (MAN), 6 (enam) Sekolah 

Menengah Atas Negeri (SMAN), dan 5 (lima) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN). 

Dua MAN berada di bawah naungan Departeman Agama (Depag), dan 11 SMTA Negeri 

(SMAN, SMKN) berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). 

Para siswa dari semua sekolahh tersebut mendapat materi pelajaran pendidikan agama dengan 

alokasi waktu yang memadai. Materi pelajaran pendidikan agama di sekolah menekankan 

nilai-nilai luhur yang diharapkan tertanam dalam diri siswa setelah mengalami proses 

pembelajaran. Jiwa pendidikan agama adalah budi pekerti (Abrasyi, 1970). Abrasyi (1970) 

mengatakan bahwa maksud dari pendidikan dan pengajaran bukanlah memenuhi otak anak 

didik dengan segala macam ilmu yangbelum mereka ketahui, tetapi maksudnya adalah 

mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa keutamaan, membiasakan mereka 

dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci, 

seluruhnya ikhlas dan jujur. 

 Kurikulum MAN dan SMAN/SMKN sama-sama mendapatkan mata pelajaran 

pendidikan agama. Meskipun keduanya sama-sama mendapatkan mata pelajaran pendidikan 

agama, namun ada pebedaan jumlah jam perminggu. Jumlah jam pendidikan agama di MAN 

adalah 5 jam perminggu, sedang di SMAN/SMKN adalah 2 jam perminggu. Jumlah jam yang 

berbeda pada mata pelajaran pendidikan agama di MAN dan di SMAN/SMKN itu yang 

diteliti untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kualitas sikap jujur pada siswanya. 

 

Metodologi 
 Tempat penelitian adalah MAN, SMAN, dan SMKN Kota Madiun. Waktu penelitian 

dilaksanakan bulan Januari s/d Maret 2005. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
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kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik.. Populasi penelitian yang dilakukan adalah 

seluruh siswa kelas III MAN, SMAN, SMKN Kota Madiun. Populasi penelitian ini adalah 

3440 siswa. Sampel penelitian yang dilakukan adalah sebagian jumlah siswa kelas III MAN 

dan siswa kelas III SMAN/SMKN Kota Madiun. Untuk menentukan ukuran sampel 

digunakan tabel Krejcie. Krejcie dalam melakukan perhitungan ukuran sampel didasarkan 

atas kesalahan 5%, sehingga sampel yang diperoleh mempunyai kepercayaan 95% terhadap 

populasi (Sugiyono, 1999). Berdasarkan tabel Krejcie ukuran sampel yang diambil adalah 344 

siswa. Penelitian yang dilakukan ini terdapat 2 (dua) ubahan, yaitu ubahan bebas dan ubahan 

terikat. Ubahan bebasnya adalah siswa kelas III SMTAN Kota Madiun. Ubahan terikatnya 

adalah sikap jujur. Teknik untuk mengumpulkan data digunakan teknik skala Likert dengan 5 

skala, yaitu : sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Setiap skala 

diwakili skor sebagai berikut. Untuk pernyataan positif skornya adalah : 5 = sangat setuju, 4 = 

setuju, 3 = ragu-ragu, 2 = tidak setuju, 1 = sangat tidak setuju. Sebaliknya, untuk pernyataan 

negatif skornya adalah : 1 = sangat  setuju, 2 = setuju, 3 = ragu-ragu, 4 = tidak setuju, 5 = 

sangat tidak setuju.  Pengembangan instrumen pengumpul data berupa pernyataan-pernyataan 

yang diangkat dari definisi operasional ubahan terikat. Dalam pengembangan instrumen 

pengumpul data ini dapat dikembangkan 27 item/butir pernyataan. Instrumen pengumpul data 

diuji validitas dengan digunakan teknik Korelasi Product Moment dengan rumus : 

))(( 22
yx

xy
r xy =

(Sugiyono, 2001). Dalam analisis item/butir instrumen 

dilakukan dengan menghitung harga r antara skor setiap item dengan skor total item. Apabila 

harga r ≥ 0,3 maka item/butir instrumen tersebut adalah valid (Sugiyono, 2001). Hasil anlisis 

item/butir, instrumen yang dinyatakan valid adalah 26 item/butir. Teknik analisa data 

penelitian yang digunakan adalah teknik t-test. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tabel-t. 

 

Hasil dan Pembahasan 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan kualitas sikap jujur antara siswa 

kelas III MAN dengan siswa SMAN/SMKN Kota Madiun. Rerata skor kualitas sikap jujur 

siswa kelas III MAN Kota Madiun adalah 109,55, dan rerata skor kualitas sikap jujur siswa 

SMAN/SMKN Kota Madiun adalah 107,29. Hasil pengolahan data diperoleh harga thitung = 

2,74. Harga thitung ini lebih besar daripada harga ttabel pada tingkat signifikansi 0,05 = 1,96, dan 

harga ttabel pada tingkat signifikansi 0,01 = 2,576. 

 Penelitian ini mengungkap satu faktor perbedaan kunatitas jam pelajaran mata 

pelajaran pendidikan agama di sekolah, yang memberikan pengaruh pada pembentukan 

kualitas sikap jujur siswa kelas III SMTAN Kota Madiun. Dengan adanya perbedaan jumlah 

jam pelajaran mata pelajaran pendidikan agama di sekolah menunjukkan adanya perbedaan 

kualitas sikap jujur siswa.  

Thurstone (Walgito, 2000) menyatakan : an attitude as the degree of positive or 

negative affect associated with some psychological object. Thurstone memandang bahwa 

sikap sebagai suatu tingkatan afeksi baik yang bersifat positif maupun negative dalam 

hubungannya dengan objek-objek psikologis. Afeksi yang positif, yaitu afeksi senang, 

sedangkan afeksi negative adalah afeksi yang tidak menyenangkan. Dengan demikian objek 

dapat menimbulkan berbagai macam sikap, dapat menimbulkan berbagai tingkatan afeksi 

pada seseorang. 

Newcomb (Walgito, 2000) menyatakan : From a cognitive point of view, then, an 

attitude represents an organization of valenced cognitions. From a motivasional point of 

view, an attitude represents a state of readiness for motive arousal. Newcomb memandang 

bahwa sikap mengandung komponen kognisi dan kompenen konasi. 

Rokeach (Walgito, 2000) menyatakan : an attitude is a relatively enduring 

organizaton of biliefs around an object or situation predisposing one to respond in samo 

preferential manner. Rokeach memandang bahwa sikap merupakan suatu organisasi yang 

relative abadi mengenai objek terkait kepercayaan atau situasi yang mempengaruhi seseorang 

untuk merespon beberapa perilaku istimewa. 

Myers (Walgito) menyatakan : attitude as a predisposition towards some object; 

includes one’s beliefs, feelings, and behavior tendencies concerning the object. Myers 
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memandang bahwa sikap itu mengandung komponen kognisi, komponen afeksi, dan 

komponen konasi. 

Gerungan (Walgito, 2000) menyatakan : 

Pengertian attitude itu dapat kita terjemahkan dengan kata sikap terhadap objek 

tertentu, yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap mana 

disertai oleh kecenderungan bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tadi. Jadi attitude 

itu lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan bereaksi terhadap sesuatu hal. 

Walgito (2000) menyatakan : sikap itu merupakan organisasi pendapat, keyakinan 

seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai adanya perasaan 

tertentu, dan memberikan dasar pada orang tersebut untuk membuat respons atau berperilaku 

dalam cara yang tertentu yang dipilihnya. 

Azwar (2000) menyatakan bahwa memang sikap seharusnya dipandang sebagai suatu 

predisposisi untuk berperilaku yang akan tampak aktual hanya bila kesempatan untuk 

menyatakannya terbuka luas.  

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap adalah keadaan 

dalam diri seseorang mengenai pendapat, perasaan terhadap objek sekitar, dan kecenderungan 

untuk berbuat, merespons dalam cara-cara tertentu. 

Walgito (2001) menyatakan ada beberapa ciri-ciri sikap, yaitu : (1) Sikap tidak dibawa 

sejak lahir. Hal ini berarti bahwa manusia pada waktu baru dilahirkan belum membawa sikap-

sikap tertentu terhadap sesuatu obyek. Sikap itu terbentuk dalam perkembangan individu yang 

bersangkutan. Dengan demikian sikap itu dapat dipelajari, dan dapat berubah. (2) Sikap itu 

selalu berhubungan dengan objek sikap. Hal ini seseorang melalui proses persepsi terhadap 

obyek-obyek tertentu, yang menyebabkan akan terjadi hubungan yang positif atau negatif 

antara individu dengan obyek tersebut. Akhirnya individu akan mempunyai sikap tertentu 

pula terhadap obyek tersebut. (3) Sikap dapat tertuju pada satu objek saja, tetapi juga dapat 

tertuju pada sekumpulan objek-objek. Apabila si A mempunyai sikap negatif pada si B, maka 

si A akan mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan sikap negatif pula kepada 

kelompok si B tersebut. (4) Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Apbila sikap telah 

terbentuk dalam diri seseorang dan telah menjadi nilai kehidupan dalam dirinya, maka sikap 

tersebut akan lama bertahan. Meskipun sikap itu dapat berubah dengan membutuhkan waktu 

yang relatif lama. Sebaliknya, apabila sikap itu belum tertanam dengan mendalam dalam diri 

seseorang, maka sikap tersebut tidak bertahan lama, dan mudah berubah. (5) Sikap itu 

mengandung faktor perasaan dan motivasi. Hal ini berarti bahwa sikap terhadap sesuatu 

obyek tertentu akan selalu diikuti oleh perasaan tertentu yang dapat bersifat positif, dan dapat 

bersifat negatif. Sikap juga mengandung motivasi, berarti bahwa sikap itu mempunyai daya 

dorong bagi individu untuk berperilaku secara tertentu terhadap obyek yang dihadapinya. 

Walgito (2001), menyatakan bahwa sikap itu memiliki tiga komponen yang 

membentuk struktur sikap, yaitu : (1) komponen kognitif, yaitu komponen yang berkaitan 

dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan 

bagaimana orang mempersepsi terhadap obyek sikap. (2) komponen afektif, yaitu komponen 

yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap obyek sikap. Rasa senang 

merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. 

Komponen ini menunjukkan arah sikap, yaitu positif atau negatif. (3) komponen konatif, yaitu 

komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap obyek sikap. 

Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya 

kecenderungan bertindak seseorang terhadap obyek sikap. 

Secord dan Backman (Walgito, 2001), menyatakan bahwa sikap itu mempunyai empat 

fungsi. (1) Fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian. Fungsi ini berkaitan dengan sarana-

tujuan. Sikap merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Apabila obyek sikap dapat membantu 

seseorang dalam mencapai tujuan, maka oarang akan bersikap positif terhadap obyek sikap 

tersebut, demikian pula sebaliknya, apabila obyek sikap itu menghambat dalam pencapai 

tujuan, maka orang akan bersikap negatif terhadap obyek sikap yang bersangkutan. Fungsi ini 

juga disebut sebagai fungsi penyesuaian, karena dengan sikap yang diambil oleh seseorang, 

orang akan dapat menyesuaikan diri dengan secara baik terhadap sekitarnya. Misal, seseorang 

mempunyai sikap senang pada arak, maka ia akan mudah bergabung dengan kelompok yang 

senang kepada arak. (2) Fungsi pertahanan ego. Fungsi ini merupakan fungsi untuk 

mempertahankan akunya. Sikap ini diambil oleh seseorang tatkala orang yang bersangkutan 
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terancam keadaan dirinya. Untuk mempertahankan akunya, orang yang bersangkutan 

mengambil sikap tertentu. Misal, orang berani menyatakan setuju ”Sumpah Pocong” untuk 

membuktikan bahwa ia tidak seperti yang didakwakan orang kepadanya. (3) Fungsi ekspresi 

nilai. Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk 

mengekspresikan nilai yang ada dalam dirinya. Dengan demikian seseorang akan memperoleh 

kepuasan karena dapat mempertunjukkan keadaan dirinya. Dengan seseorang mengambil 

sikap tertentu dan dapat menunjukkan sikap tersebut, berarti itu menggambarkan keadaan 

sistem nilai yang ada dalam dirinya. Misal, wanita bersikap positif terhadap pakaian jilbab, 

kemudia ia dapat mengekspresikan dalam bentuk menyukai, mengkoleksi, dan memakai  

pakaian jilbab. (4) Fungsi pengetahuan. Setiap orang berkeinginan untuk tahu sesuatu yang 

ada, baik yang ada dalam dirinya maupun yang ada di luar dirinya. Dengan pengalaman-

pengalamannya seseorang memperoleh pengetahuan. 

Walgito (2001) menyatakan bahwa terdapat beberapa determinan (penentu) sikap 

seseorang. Faktor-faktor yang menjadi penentu sikap antara lain : (1) Faktor fisiologis. Faktor 

ini akan ikut menentukan bagaimana sikap seseorang. Di dalamnya meliputi umur dan 

kesehatan. Pada umumnya orang muda sikapnya lebih radikal daripada sikap orang yang telah 

tua, sedangkan pada orang dewasa sikapnya lebih moderat. Begitu juga mengenai kesehatan, 

orang yang sering sakit-sakitan lebih bersikap kurang percaya diri, bersikap tergantung pihak 

orang lain. (2) Faktor pengalaman langsung terhadap obyek sikap. Sikap seseorang terhadap 

obyek sikap akan dipengaruhi oleh pengalaman langsung orang yang bersangkutan dengan 

obyek sikap tersebut. Misal, orang yang mengalami peperangan dalam jaman perjuangan 

kemerdekan akan bersikap berbeda dengan orang yang tidak mengalami peperangan dalam 

memandang suatu peperangan. (3) Faktor kerangka acuan. Kerangka acauan merupakan 

faktor yang penting dalam sikap seseorang, sebab kerangka acuan ini akan berperan terhadap 

obyek sikap. Apabila kerangka acuan tidak sesuai dengan obyek sikap, maka orang tersebut 

akan mempunyai sikap negatif terhadap obyek sikap tersebut. (4) Faktor komunikasi sosial. 

Faktor komunikasi sosial sangat jelas menjadi penentu sikap seseorang individu. Komunikasi 

sosial yang berupa informasi dari seseorang kepada orang lain dapat menyebabkan perubahan 

sikap yang ada pada diri seseorang. 

Pembentukan sikap dipengaruhi beberapa faktor. Misalnya, lembaga pendidikan 

sebagai suatu sistem yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan 

lembaga itu meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman 

akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan 

diperoleh dari pendidikan. Ajaran moral yang diperoleh dari lembaga pendidikan seringkali 

menjadi penentu tunggal dalam menentukan sikap. Untuk itu secara garis besar ada 2 (dua) 

faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu (1) faktor individu atau dalam, dan (2) 

faktor luar.  

Pertama, faktor dalam. Individu dalam menanggapi dunia luarnya bersifat selektif. Hal 

ini berati bahwa apa yang datang dari luar tidak semuanya diterima begitu saja, tetapi individu 

mengadakan seleksi. Kondisi itu berkaitan erat dengan apa yang telah ada dalam diri individu 

dalam menanggapi peristiwa yang terjadi di luar dirinya. Semua yang terjadi di luar dirinya 

itu akan diterima atau ditolak, sangatlah tergantung kondisi dalam diri individu tersebut. Jadi 

faktor individu justru merupakan faktor penentu.  

Kedua, faktor luar. Yang dimaksud faktor luar adalah seluruh keadaan yang ada di luar 

individu, yang merupakan stimulus untuk membentuk sikap. Dalam hal ini dapat terjadi 

dengan langsung, yaitu adanya hubungan secara langsung antara individu dengan individu, 

antara individu dengan kelompok, antara individu dengan benda, antara individu dengan 

situasi, dll. Hubungan secara langsung ini dapat dengan sengaja diberikan, seperti adanya 

komunikator yang dengan sengaja memberikan sesuatu dengan tujuan untuk membentuk 

sikap tertentu. Di samping itu dapat terjadi secara tidak langsung, yaitu dengan perantaraan 

alat-alat komunikasi.  

Karena sikap merupakan hasil bentukan, maka sikap dapat juga diubah. Dalam hal 

pengubahan sikap, Walgito (2001) mengemukakan beberapa faktor yang dapat mengubah 

sikap. Pertama, faktor kekuatan. Kekuatan atau force ini dapat memberikan situasi yang dapat 

mengubah sikap. Dan kekuatan ini dapat bermacam-macam bentuknya, seperti kekuatan fisik, 

kekuatan ekonomi, kekuatan peraturan. Misal, suatu daerah perlu dikosongkan, karena daerah 

itu akan digunakan untuk sesuatu keperluan yang lain yang lebih bermanfaat. Tetapi dengan 
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berbagai alasan sebagian besar penduduk dari daerah itu mempunyai sikap menolak untuk 

meninggalkan tempat tersebut. Oleh karena itu terpaksa pihak pemerintah mengerahkan 

kekuatan atau force fisik, yaitu alat-alat egara untuk ikut serta memindahkan orang-orang 

tersebut. Bagi orang yang belum membongkar bangunannya, kemudian dibongkarkan. 

Keadaan yang demikian akan memberikan pengaruh pada pandangan, pendapat atau sikap 

semula. Dengan tindakan yang tegas dan drastis dari pihak yang berwajib tersebut akan dapat 

mengubah sikapnya semula, yaitu dari sikap menolak berubah menjadi sikap menerima. 

Contoh lain Masri (Walgito, 2001) yaitu peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat yang telah 

terkenal mengenai hubungan antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Orang-orang 

kulit putih pada daerah-daerah tertentu melarang anak-anaknya bergaul, bersekolah dengan 

anak-anak orang kulit hitam, mulai dari sekolah rendah sampai sekolah yang lebih tinggi. 

Penghinaan terhadap orang-orang kulit hitam tidak saja dalam bentuk sikap dan kata-kata, 

tetapi telah berubah menjadi penganiayaan. Peristiwa ini dianggap sangat serius sehingga 

Pemerintah Amerika Serikat perlu mengambil tindakan yangg tegas dengan menggunakan 

kekuatan alat-alat negara untuk memaksa agar golongan kulit putih harus menerima anak-

anak orang kulit hitam di semua sekolah yang sama.  

Dengan kekuatan ekonomi, seseorang yang semula mempunyai sikap menolak 

terhadap sesuatu pekerjaan yang ditawarkan, tetapi setelah diberikan berbagai fasilitas, 

akhirnya orang tersebut dapat menerima tawaran pekerjaan tersebut. 

Dengan kekuatan peraturan-peraturan, banyak contoh yang terjadi di lapanagn, bahwa 

kekuatan peraturan dapat mengubah sesuatu sikap yang telah ada. Misal, mengenai klub 

malam, panti pijat, dengan keluarnya peraturan dari yang berwajib, akhirnya kegiatan-

kegiatan itu tertata, kegiatan-kegiatan itu menjadi berkurang. Semula orang bersikap 

menerima terhadap masalah itu, kemudian dapat menjadi bimbang, dan mungkin juga ada 

yang mengambil sikap menolak. Tentu saja peraturan-peraturan itu harus dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya. Karena sekali peraturan tersebut dilanggar, tanpa ada tindakan yang 

berupa konsekwen yang berarti, maka peraturan-peraturan itu seakan-akan sebagai pajangan 

yang tiada arti. Karena itu apabila ada pelanggaran terhadap peraturan yang ada, perlu adanya 

tindakan yang tegas untuk menegakkan peraturan yang bersangkutan. Sebab bila tidak ada 

tindakan sebagai konsekwensi pelanggaran peraturan, maka akan terbentuk suatu sikap 

tertentu bahwa melanggar peraturan adalah sesuatu yang biasa. 

Kedua, berubahnya norma kelompok. Apabila seseorang telah memiliki norma 

kelompok maka apa yang menjadi norma kelompok akan diambil dan dijadikan sebagai 

normanya sendiri. Dengan demikian maka norma yang ada dalam kelompoknya juga menjadi 

norma orang yang bersangkutan yang tergabung dalam kelompok itu, dan ini akan 

membentuk sikap tertentu dari orang tersebut. Oleh karena itu langkah yang dapat diambil 

untuk membentuk atau mengubah sikap dapat dengan cara mengubah norma kelapompok. 

Misal, di suatu daerah ada aturan baru, bahwa setiap keluarga harus mempunyai kakus 

sendiri, jangan membuang kotoran di sembarang tempat, karena hali ini tidak baik menurut 

ilmu kesehatan. Dengan adanya anjuran tersebut, akan dapat menciptakan norma baru yang 

akan menggantikan kebiasaan lama. Mungkin dalam permulaan waktu akan sulit 

dilaksanakan, tetapi lama kelamaan akan dapat diharapakan dapat terjadi perubahan 

pandangan hidupnya, dan ini akan membawa ke arah perubahan sikapnya terhadap masalah 

kesehatan. Walaupun semula mungkin agak merasa terpakasa, tetapi makin lami akan makin 

disadari akan kemanfaatannya. Demikian pula dengan keadaan-keadaan yang lainnya, 

walaupun semula akan merasa terpaksa tunduk pada aturan yang baru, tetapi lama kelamaan 

hal itu akan berlangsung dengan sedirinya, hingga akan merupakan wujud sikap mereka. 

Ketiga, berubahnya kelompok keangotaan. Berubahnya kelompok keanggotaan akan 

dapat pula mengubah sikap seseorang. Individu dapat bergabung ke dalam berbagai macam 

kelompok yang ada dalam masyarakatnya, baik karena kepentingan bersama atau karena 

alasan-alasan yang lain. Dengan berubahnya kelompok keanggotaan, akan dapat berubah pula 

norma-norma yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Dalam kehidupan sehari-hari 

telah memberikan gambaran tentang keadaan tersebut. Misal, seorang petani dari desa pindah 

ke kota besar untuk mengubah nasib, untuk mencari pekerjaan baru dengan harapan akan 

emndapatkan perbaikan dalam kehidupannya. Orang itu di kota yang baru menjadi seorang 

buruh pabrik dengan penghasilan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Dengan 

berpindahnya orang tersebut ke kota, maka berpidah pula kelompok keanggotaannya, yang 
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semula menjadi kelompok tani di desa, sekarang menjadi kelompok buruh pabrik. Kelompok 

keanggotaan yang baru tersebut mempunyai norma-norma yang berlainan dengan norma-

norma dalam kelompok tani di desa. Dengan bergabungnya orang tersebut dalm kelompok 

yang baru dengan norma-norma yang baru, maka keadaan ini menyebabkan orang tersebut 

mengiukuti norma-norma  yang ada dalam kelompok yang baru itu. Dengan kata lain sikap 

orang teesebut berubah karena kelompok keanggotaannya berubah. Karena itu tidaklah 

mengherankan kalau orang yang dari desa setelah  beberapa tahun di kota, dan pada saat ia 

mengunjungi desany terlihat sikap yang berbeda dengan yang lama. Contoh lain, seorang 

anak dari kota besar tergolong anak nakal. Kenakalannya karena pengaruh teman-teman 

sekelompoknya. Salah satu jalan untuk mengatasi hal ini adalah memindhkan anak tersebut ke 

daerah lain dengan pengawasan yang baik. Dengan berpindahnya tempat anak, berpindah pula 

kelompok keanggotaannya, dengan norma-norma yang baru. Di dalam situasi baru inilah anak 

tersebut dapat mengalami perubahan sikapnya. 

Keempat, berubahnya kelompok acuan. Dengan berubahnya kelompok acuan, hal ini 

juga akan dapat mengubah sikap seseorang. Betapa pentingnya kelompok acuan bagi 

kehidupan individu. Di muka telah diberikan gambaran bahwa sikap itu dapat berubah dengan 

berubahnya kelompok keanggotaannya, dan kemudian akan membawa pula perubahan dalam 

kelompok acuannya, yang akhirnya akan membawa peruabahan dalam sikap seseorang. 

Tetapi ada kemungkinan bahwa kelompok keanggotaan tidak berubah, tetapi kelompok 

acuannya berubah, maka akan dapat mengubah sikap yang ada dalam diri individu. Pada 

waktu sekarang ini dengan masuknya alat-alat komunikasi seperti, radio, TV, surat kabar ke 

desa-desa, keadaan ini banyak pengaruhnya dalam perubahan sikap dari orang-orang yang ada 

di desa. Dengan membaca surat kabar, dengan mendengarkan radio, dengan melihat TV, 

aakan terbentuklah norma baru yang mungkin dapat mendesak norma lama. Dengan berita-

berita yang memberikan gambaran tidaklah benar bahwa makin banyak anak makin banyak 

rezeki, tetapi justru sebaliknya makin banyak anak maka akan makin repot dalam mengurus 

anak, baik dipandang dari segi pendidikan maupun dari segi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

yan lain. Hal ini akan mendorong terbentuknya norma baru yang akan mendesak norma lama. 

Dengan terbentuknya norma baru akan terbentuk pula sikap baru yang sesuai dengan norma-

norma yang ada. 

Kelima, membentuk kelompok baru. Dengan membentuk kelompok yang baru, akan 

dapat mengubah sikap yang baru pula. Dengan pembentukan kelompok yang baru, akan 

terbentuk pula norma-norma yang baru. Dengan pembentukan norma-norma baru, hal ini akan 

memungkinkan terbentuknya sikap-sikap yang baru pula. Dengan norma-norma baru itu 

masing-masing anggta diharapkan dapat menyesuaikan dengan norma-norma yang ada. Misal, 

dengan dibukanya perkampungan baru, akan terbentuklah kelompok-kelompok baru pada 

daerah tersebut, yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai sikap yang berbeda satu 

dengann lainnya, dan mempunyai norma-norma sendiri. Dengan berkumpulnya mereka 

menjadi satu kelompok yang baru, maka terbentuklah norma-norma baru sesuai dengan 

keadaan yang baru tersebut. 

Walgito (2001) mengemukakan 2 (dua) cara  pengukuran sikap, yaitu : (1) pengukuran 

sikap secara langsung, (2) pengukuran sikap secara tak langsung. Pengukuran sikap secara 

langsung, yaitu subyek secara langsung dimintai pendapat bagaimana sikapnya terhadap 

sesuatu masalah atau hal yang dihadapi. Pengukuran sikap secara langsung ini dibedakan 2 

(dua), yaitu : (1) secara langsung tak berstruktur, dan (2) secara langsung berstruktur. Secara 

langsung tak berstruktur, misalnya mengukur sikap dengan wawancara bebas, dengan 

pengamatan langsung. Sedang cara langsung berstruktur, yaitu pengukuran sikap dengan 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa dalam suatu alat 

yang telah ditentukan, dan langsung diberikan  kepada subyek yang diteliti. 

Model-model pengukuran sikap secara langsung berstruktur. Walgito (2001) 

menyatakan 3 (tiga) model pengukuran sikap, yaitu : (1) model Bogardus, (2) model 

Thurstone, dan (3) model Likert. 

Pengukuran sikap model Bogardus.Bogardus (Walgito, 2001) menyatakan bahwa ada 

tingkatan intensitas hubungan yang berbeda-beda dari suatu golongan terhadap golongan lain. 

Atas dasar itu ia mengadadakan penelitian mengenai masalah intensitas hubungan tersebut 

dengan menggunakan pernyataan-pernyataan untuk  mengetahui tingkatan intensitas 

hubungan dari suatu golongan terhadap golongan yang lain. Dengan kata lain, pengukuran 
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sikap model Bogardus adalah pengukuran menyangkut jarak sosial. Bentuk pernyataan yang 

berhasil  dirumuskan oleh Bogardus adalah : (1) kesediaannya untuk kawin, (2) 

kesediaannyauntuk menjadi teman dekat dalam satu klub, (3) kesediaannya menerima sebagai 

tetangga, (4) kesediaannya untuk menerima sebagai teman sejabatan, (5) kesediaannya 

menerima sebagai warga negara, (6) kesediaannya menerima hanya sebagai tamu saja dalam 

negerinya, dan (7) kesediaannya menerima dalam negaranya. 

Pengukuran sikap model Thurstone. Walgito (2001) menyatakan, dalam skala 

Thurstone digunakan pernyataan-pernyataan yang disusun sedemikian rupa hingga 

merupakan rentangan dari yang favorable sampai yang paling unfavorable. Pernyataan-

pernyataan itu disampaikan kepada subyek dalam suatu formulir. Masing-masing pernyataan 

dalam skala mempunyai nilai skala sendiri-sendiri. Nilai skala tersebut bergerak dari 0.0 

(yang mencerminkan sikap yang paling anti) sampai dengan 11.0 (yang mencerminkan sikap 

paling setuju). 

Pengukuran sikap model Likert. Pengukuran model ini juga disebut pengkuruan sikap 

skala Likert., karena Likert dalam mengadakan pengukuran sikap juga menggunakan skala. 

Dalam membuat alat ukur Likert juga menggunakan pernyataan-pernyataan dengan 

menggunakan lima alternatif jawaban. Subyek yang diteliti disuruh memilih salah satu dari 

lima alternatif jawaban yang disediakan. Lima alternatif jawaban yang dikemukakan Likert 

adalah (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) tidak mempunyai pendapat, (4) tidak setuju, dan (5) 

sangat tidak setuju. Setiap pernyataan mempunyai skor yang bergerak 1 – 5. Nilai terendah 

adalah 1, dan nilai tertinggi adalah 5. Pernyataan positif akan memperoleh nilai 5 bagi yang 

menjawab sangat setuju dan memperoleh nilai 1 bagi yang menjawab sangat tidak setuju. 

Jujur (kejujuran) adalah sikap dan perilaku untuk bertindak dengan sesungguhnya dan 

apa adanya, tidak berbohong, tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurangi, 

dan tidak menyembunyikan informasi (Boediono, dkk., 2001). Dengan demikian sikap jujur 

adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk berbuat atau berperilaku yang sesunguhnya 

dengan apa adanya, tidak berbohong, tidak mengada-ada, tidak menambah dan tidak 

mengurangi, serta tidak menyembunyikan informasi.  

Peno (tt) menyatakan, diantara sifat hamba yang paling agung adalah jujur dan sifat 

seorang hamba yang paling hina adalah bohong. Kadang-kadang anda melihat seseorang yang 

secara sepintas lalu dilihat dari penampilannya sangat menarik, namun tiba-tiba anda 

dikejutkan oleh kenyataan bahwa ia seorang pembohong. Orang yang suka berbohong dapat 

dilihat dari sikapnya yang suka kepada hal-hal yang aneh, suka memuji diri sendiri, jka 

berbicara sangat cepat, seolah-olah tanpa di sela dengan nafas, jika berbicara nampak ragu 

dan suka bersumpah. 

Sikap bohong tidak muncul kecuali dari jiwa yang rendah dan hati yang kotor. Sesiapa 

yang membiasakan dirinya berkata jujur, maka sifat jujur akan menjadi watak dasar baginya. 

Cukup bagi seseorang dikatakan sebagai pembohong jika dirinya selalu mengatakan semua 

yang ia dengar. Sesiapa yang sedar bahwa sifat pembohong adalah yang menyebabkan nama 

baiknya tercemar, kedudukan dan kehormatannya tercoreng, serta harga dirinya jatuh, maka ia 

pasti akan menghilangkan sifat yang satu ini dari dirinya. 

Hendaklah setiap orang berhati-hati terhadap sikap mengganggap remeh sedikit 

kebohongan ketika sedang bercanda atau ketika sedang berbicara hal lainnya. Karena sedikit 

kebohongan dapat membawa seseorang kepada kebohongan yang lebih banyak. Sesiapa yang 

banyak bercakap, maka ia akan banyak salahnya. 

Cukup bagi seseorang satu pujian bahwa dirinya adalah orang yang selalu bersiakp 

jujur. Karena sikap jujur bagaikan satu mahkota yang disematkan diatas kepala yang 

mempunyainya. Sifat jujur dapat membuat seseorang selalu dimuliakan di setiap pertemuan, 

selalu dipuji disetiap tempat dan setelah meninggal dunia, ia meninggalkan nama yang harum. 

Adapun orang yang mempunyai sifat pembohong, maka ia menjadi seorang yang 

rendah, hina, tidak mempunyai nilai dan tidak ada kebaikan sama sekali di dalam dirinya yang 

dapat diharapkan. Oleh karena itu, jujrlah di dalam setiap pembicaraan dan jagalah lisanmu 

dari kekeliruan ucapan. 

Jujur atau kejujuran merupakan salah satu aspek karakter yang yang dikembangkan 

dalam diri anak didik. Karakter adalah satu set tingkah laku atau perilaku dari  seseorang 

sehingga dari perilakunya tersebut orang akan mengenalnya ”ia seperti apa”. Karakter akan 

menentukan kemampuan seseorang untuk mencapai cita-citanya dengan efektif, kemampuan 
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untuk berlaku jujur dan berterus terang kepada orang lain serta kemampuan untuk taat 

terhadap tata tertib dan aturan yangg ada (Amini, tt). 

Sebagai orang beragama harus yakin dan meyakini bahwa hidup di dunia ini akan 

dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Karena itu, sebagai umat Islam sepatutnya 

memiliki kesadaran moral yang terpadu dengan kesadaran sosial. Selain itu. sikap jujur dalam 

menjalani hidup ini harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sebab sikap 

jujur itu merupakan salah satu upaya yang bisa menghindari korupsi. Korupsi terjadi 

diantaranya karena si pelaku itu tidak jujur terhadap diri sendiri. 

Dengan demikian maka individu Muslim akan rae nemukan jatidirinya dan fitrah 

kemanusiaan sebagai mahlukyang siap mengabdi ke hadirat-Nya.Dalam rangka pengabdian 

Islam memberi tuntunan bagi setiap Muslim untuk hidup jujur, ikhlas, mampu menahan diri 

dan mengendalikan emosi, mematuhi hukum, hidup tertib dan berdisiplin tinggi dan penuh 

dedikasi.Sikap jujur yang harus dijalankan bagi umat Islam itu sudah diajarkan ketika ibadah 

puasa. Ibadah puasa itu bagi umat Islam menuntun untuk hidup jujur, tulus, menahan diri dan 

mengendalikan emosi, mematuhi hukum dengan hidup tertib dan berdisiplin tinggi, penuh 

dedikasi serta menghayati persamaan dan kebersamaan dalam hidup.  

Salah satu sikap mulia yang melekat dengan pribadi Nabi Muhammad SAW adalah kejujuran 

dan tanggungjawab. Berkat dua hal itulah. Muhammad diganjar dengan julukan Al Amin oleh 

masyarakat setempat, baik pengikutnya maupun yang memusuhinya. Jujur, berani 

menanggung risiko, dan bertanggungjawab itulah warisan mulia kepemimpinan Nabi yang 

mestinya diteladani para pemimpin bangsa ini. Menemukan kejujuran saja misalnya, sudah 

sesulit mencari jarum dalam tumpukan jerami. Padahal, kejujuran saja belum cukup untuk 

menjadi modal bagi pemimpin. 

Fakta sulitnya menemukan kejujuran itu berbanding terbalik dengan anjuran 

meneladani sikap dan perbuatan Nabi. Di mimbar -mimbar dengan ceramah-ceramah maupun 

dalam tulisan selalu terdengar para pemimpin dan penganjur mengajak kita mencontoh sikap 

dan perilaku Nabi Muhammad.Akan tetapi yang kita jumpai sikap tidak jujur sering 

ditemukan, bahkan karena tidak Jujur itu korupsi menjadi-jadi di berbagai Uni kehidupan. Ini 

menunjukkan bahwa kejujuran masih terus dikalahkan kepentingan sempit yang bersifat 

jangka pendek. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran: "Hai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar 

(jujur)" At-Taubah: 119 

Ayat tersebut memerintahkan kepada orang-orang beriman agar sentiasa bertakwa 

kepada Allah, dan berlaku jujur bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Sikap jujur 

merupakan sifat terpuji yang wajib menjadi hiasan bagi setiap peribadi muslim. Kejujuran 

merupakan senjata ampuh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Dengan sikap jujur, 

seseorang akan mendapat simpati dan penghargaan tersendiri di tengah-tengah kehidupan 

bermasyarakat. 

Jujur berarti mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada dan melakukan 

sesuatu menurut apa mestinya. Tidak menambah-nambah dalam mengucapkan sesuatu dan 

tidak menguranginya, tidak membuat-buat sesuatu yang tidak ada kenyataannya dan tidak 

mengurangi perlakukan yang hak. 

Segala hak dan kewajipan baik terhadap dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat sekiranya 

dipenuhinya secara tepat, tidak dilebih-lebihkan dan tidak pula menguranginya. Itulah sikap 

utama yang harus dimiliki sebagai keperibadian oleh setiap muslim sejati. Kita menyedari 

bahawa sikap jujur itu akan membawa ke arah kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan 

pelakunya menuju syurga. Orang yang bersikap jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai hamba 

yang bijak. 

Sebaliknya, perbuatan curang akan membawa ke arah keburukan, sementara 

keburukan akan menjerumuskan ke jurang neraka. Maka jangan sampai kita mendapat gelaran 

di sisi Allah sebagai hamba yang dusta. Rasulullah SAW mengisyaratkan hal ini dalam 

sabdanya: 

"Sesungguhnya sikap jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa 

ke syurga. Seseorang yang membiasakan diri berlaku jujur, nescaya akan dicatat di 

sini Allah sebagai hamba yang jujur. Dan sesungguhnya sikap dusta itu akan 
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membawa kepada keburukan dan keburukan itu sungguh akan membawa ke neraka. 

Seseorang yang membiasakan diri berlaku dusta nescaya  

akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta" (HR Bukhari dan Muslim, dalam Iskandar, tt) 

 

Sikap jujur sungguh akan menciptakan kedamaian dan ketenteraman pada jiwa 

seseorang, dan menimbulkan suasana teduh dalam keluarga dan masyarakat. Sekiranya setiap 

insan beriman berlaku jujur, sehingga semua mukmin di seluruh dunia ini mendapat gelaran 

dari sisi Allah sebagai hamba yang jujur, nescaya kehidupan dunia ini akan terasa sejuk dan 

damai, terutama sekali di kalangan mukminin sendiri. Tetapi apalah jadinya seandainya 

semua manusia berlaku dusta, sehingga semuanya mendapat gelaran di sisi Allah sebagai 

pendusta. Nescaya tiap-tiap individu menjadi resah, kehidupan dunia kacau bilau. Tiada 

ucapan yang dapat dipercayai dan tiada lagi perilaku yang terkawal secara wajar.Oleh kerana 

itu, setiap mukmin hendaknya mampu mengendalikan diri untuk tidak berbuat dusta. Kerana 

bagaimanapun juga perbuatan dusta itu akan menimbulkan kebimbangan pada diri sendiri dan 

keragu-raguan pada orang lain. 

Orang lain akan sukar mempercayai ucapan dan tindakan seseorang yang telah 

terbiasa berlaku dusta. Rasulullah SAW mengisyaratkan hal ini dalam sabdanya: 

"Tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu dan pilihlah hal-hal yang tidak 

meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran itulah yang mendatangkan ketenangan, 

sedangkan kebohonganakan mendatangkan keraguan" (HR At-Tarmizi, dalam Iskandar, 

tt) 

Berdasarkan hadis tersebut, kejujuran adalah sikap terpuji yang akan menenangkan 

setiap jiwa. Maka sikap jujur seharusnya menjadi hiasan bagi perilaku setiap mukmin. 

Sedangkan dusta dan kebohongan akan membuat keraguan pada diri sendiri dan juga orang 

lain. Maka sikap dusta harus ditinggalkan jauh-jauh dari diri setiap mukmin. 

Kejujuran, disamping akan menenangkan jiwa dan hati setiap pelakunya juga 

merupakan amal terpuji yang tentunya akan mendapat imbalan berupa pahala. Sedangkan 

kedustaan adalah perbuatan tercela yang mendatangkan dosa, dan tentunya akan mendapat 

imbalan berupa seksa pedih. Sungguh perbuatan dusta hanya akan menyusahkan hati setiap 

pelakunya. Ia akan menggores lubuk hati yang paling dalam, berupa goresan yang 

membimbangkan. 

Goresan itu tak akan hilang begitu saja, sekalipun pelakunya berubat ke mana-mana 

dan banyak orang yang memberi fatwa kepada dirinya. Rasulullah SAW bersabda: 

"Kebaikan adalah segala sesuatu yang menenangkan jiwa dan menenterami hati. 

Sedangkan dosa ialah segala sesuatu yang menggores jiwa dan membimbangkan 

perasaan (hal ini tetap terpateri dalam perasaannya) sekalipun orang lain banyak 

berusaha memberikan fatwa kepadamu dan kamu sendiri telah berusaha untuk 

melupakannya" (HR Ahmad, dalam Iskandar, tt) 

Megawangi (Amini) menggolongkan 9 komponen karakter, yaitu : (1) cinta tuhan dan 

kebenaran, (2) tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian, (3) amanah dan kejujuran, (4) 

hormat dan santun, (5) kasih sayang, kepedulian, dan kerja sama, (6) percaya diri, kreatif, 

kerja keras, dan pantang menyerah, (7) keadilan dan kepemimpinan, (8) baik dan rendah hati, 

(9) toleransi, cinta damai dan persatuan. 

Penanaman sikap jujur. Salah satu nilai dasar yang perlu ditanamkan dalam 

pembentukan perilaku akhlak mulia adalah nilai kejujuran. Dengan demikian apabila pelajar 

sejak dini telah memiliki dan mampu menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-

hari, maka diharapkan untuk jangka waktu kedepan, pelajar senantiasa mampu berperilaku 

jujur. 

Salah satu metode efektif yang dapat dilakukan untuk menanamkan kejujuran kepada 

pelajar dapat dilakukan dengan melaksanakan program ”Warung Kejujuran” di 

sekolah.Warung Kejujuran ini merupakan warung yang didirikan oleh pelajar dan tidak 

memiliki penjaga. Sehingga pembeli, dalam hal ini pelajar, bisa mengambil sendiri barang 

yang akan dibeli, membayar dan mengambil sendiri uanng kembalian (bila ada) tanpa diawasi 

oleh penjaga. Dengan demikian Warung Kejujuran dapat berfungsi laboratorium tempat 

pelajar mempraktikkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Warung Kejujuran 

ini dapat diterapkan di semua jenjang pendidikan sejak dari sekolah dasar sampai dengan 
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perguruan tinggi. Di lingkungan sekolah guru adalah sebagai sasaran yang sangat strategis 

dalam dunia pendidikan. Karena peran gurulah yang akan membentuk karakter dan perilaku 

siswa untuk menjadi generasi yang jujur, bersih, dan berkarakter positif.  

Penanaman sikap jujur di lingkungan keluarga. Penanaman sikap jujur tidak hanya 

diawali di sekolah formal (SD – PT), tetapi lebih baik diawali sejak dini di lingkungan 

keluarga. Dalam hal ini peran orang tua dan orang-orang dewasa dalam keluarga itu sangat 

diperlukan. Orang tua tentunya menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya 

melihat apa-apa yang dilakukan orang tuanya adalah benar. 

Penanganan segera. Tatkala si anak telah menunjukkan perilaku tidak jujur, segera 

dilakukan penyembuhan. Dalam penyembuhan tersebut dibutuhkan langkah-langkah yang 

bijaksana. Seperti, melalui cerita-cerita tentang akibat anak yang bohong kepada ayah, ibu dan 

kakek. Bahwa anak yang bohong akan dijauhi teman, tidak disayang ayah, ibu, nenek, dan 

tidak disayang Tuhan. 

Pendidikan akhlak mulia. Materi pendidikan akhlak mulia lebih sering dikemas dalam 

mata pelajaran pendidikan agama. Jam-jam mata pelajaran agama digunakan secara efisien 

mungkin, bahkan bila perlu ada tambahan jam ekstra kurikuler mata pelajaran pendidikan 

agama.  

Jumlah jam pelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama di sekolah untuk siswa 

kelas III MAN lebih banyak daripada untuk siswa kelas III SMAN/SMKN Kota Madiun. 

Dalam 1 (satu) minggu siswa kelas III MAN mendapatkan pelajaran pendidikan agama 

sebanyak 5 jam pelajaran (5 x 45 menit). Sedangkan siswa kelas III SMAN/SMKN hanya 

mendapatkan pelajaran pendidikan agama sebanyak 2 jam pelajaran (2 x 45 menit) 

(Depdiknas, 2001). Siswa kelas III SMAN/SMKN, dan MAN Kota Madiun yang mendapat 

pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama selama 3 (tiga) tahun tersebut, maka mereka 

diharapkan menunjukkan indikator-indikator sebagai berikut (Saleh, 2000) : (1) memiliki 

pengetahuan fungsional tentang agamanya, (2) meyakini ajaran agamanya, (3) bergairah 

beragama, (4) mampu membaca kita agamanya, dan berusaha untuk memahaminya, (5) 

berbudi pekerti luhur, (6) giat bekerja, rajin belajar, dan beramal shaleh, (7) mampu 

menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

Pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan pada 

semua jenjang pendidikan sekolah. Karena fungsi dan tujuannya sangat erat dengan 

terbentuknya manusia seutuhnya, yaitu manusia yang berjiwa Pancasila. Tujuan pendidikan 

agama adalah untuk memperkuat iman dan ketakwaaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan 

memperhatikan tuntuan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antarumat 

beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional (Penjelasan Pasal 39 : 2 

UUSPN NO. 2 Tahun 1989). Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, maka 

pendidikan agama sangat berfungsi. Saleh (2001) menyatakan bahwa pendidikan agama 

berfungsi : (1) aspek individual, membentuk manusia yang percaya dan bertakwa terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, (2) aspek masyarakat dan negara, melestarikan Pancasila dan 

melaksanakan ketentuan UUD 1945; melestarikan asas pembangunan nasional, asas 

perikehidupan dalam keseimbangan; melestarikan modal dasar pembangunan nasional, yakni 

modal rohaniah dan mental berupa kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa; membimbing warga negara Indonesia menjadi warga negara yang baik sekaligus umat 

yang taat menjalankan agamanya. Isi pendidikan agama juga merupakan aspek yang harus 

ditanamkan kepada anak didik. Saleh (2000) menyatakan, bahwa dalam proses penyusunan 

materi dalam kurikulum pendidikan agama di sekolah pengembangannya dilakukan melalui 

pendekatan dalam : (1) hubungan manusia dengan Tuhannya, (b) hubungan manusia dengan 

manusia, (3) hubungan manusia dengan alam. Aly dan Munzier (2000) mengemukakan 5 

(lima) isi pendidikan agama (Islam), yaitu : (1) pendidikan keimanan, (2) pendidikan amliah, 

(3) pendidikan ilmiah, (4) pendidikan akhlak, dan (5) pendidikan sosial. 

 Secara statistik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sikap jujur siswa 

kelas III MAN Kota Madiun lebih tinggi daripada kualitas sikap jujur siswa kelas III 

SMAN/SMKN Kota Madiun. Adanya perbedaan jumlah jam pelajaran pendidikan agama di 

sekolah mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap kualitas sikap jujur siswa. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan pendapat Block (Wardani, 2000) yang menyatakan, bahwa setiap 
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anak dapat mencapai taraf terbaik. Yang membedakan individu satu dengan yang lain dalam 

belajar adalah waktu. Artinya ada siswa yang dapat menguasai sesuatu dengan penuh dalam 

waktu singkat dan ada yang memerlukan waktu lebih lama. Sehingga dengan kualitas 

masukan (input) yang mendekati sama, dan dengan pengaruh yang erbeda, maka akan 

menunjukkan kualitas hasil yang berbeda. Aly & Munzier (2000) menyatakan bahwa 

pendidikan akhlak merupakan bagian terbesar dari isi pendidikan agama (Islam), dan akhlak 

merupakan buah pendidikan (Islam) yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk hidup 

menjadi baik. Dengan demikian pendidikan agama di sekolah merupakan salah satu faktor 

yang sangat besar pengaruhnya terhadap pembinaan akhlak anak didik, dalam hal ini 

termasuk sikap jujur. 

 

Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik statistik  t-test yang digunakan 

membuktikan secara signifikan sebagai berikut. Pertama, bahwa ada perbedaan kualitas sikap 

jujur antara siswa kelas III MAN Kota Madiun dengan siswa kelas III SMAN/SMKN Kota 

Madiun. Kedua, bahwa kualitas sikap jujur siswa kelas III MAN Kota Madiun lebih tinggi 

daripada kualitas sikap jujur siswa kelas III SMA/SMKN Kota Madiun. Hasil penelitian ini 

terkandung maksud bahwa (1) jam mata pelajaran pendidikan agama di sekolah mutlak 

adanya, (2) peserta didik di sekolah wajib menerima pelajaran pendidikan agama (UURI No. 

20 Tahun 2003), (3) sikap jujur merupakan salah satu unsur akhlak mulia, dan diharapkan 

terbentuk pada diri siswa. 

 Dengan hasil penelitian tersebut, maka ada saran-saran sebagai berikut. (1) sikap jujur 

siswa SMTAN Kota Madiun yang ada terus ditingkatkan kualitasnya, (2) Jumlah jam 

pelajaran mata pelajaran pendidikan agama di SMTAn Kota Madiun yang ada ditingkatkan 

efektifitasnya, (3) Para kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah SMTAN Kota Madiun, 

dalam segala perilaku pada umumnya dan khususnya dalam sikap jujur hendaknya tetap 

bersedia sebagai tauladan bagi anak didiknya, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di 

luar lingkungan sekolah, (4) ciptakan sarana pembentuk kejujuran di sekolah, seperti warung 

kejujuran, (5) berikan simbol-simbol pelaku kejujuran di sekolah, seperti piagam bagi yang 

menemukan barang-barang siswa yang hilang di lingkungan sekolah. 
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