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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pembiasaan Sikap Jujur 

1. Pengertian Pembiasaan 

Secara etimologi, pembiasaan asal katanya adalah “biasa”. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, biasa adalah: 

* Lazim atau umum; 

* Seperti sedia kala; 

* Sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.  

Dengan adanya prefiks “pe” dan sufiks “an” menunjukkan arti 

proses. Sehingga pembiasaan dapat diartikan dengan proses membuat 

sesuatu atau seseorang menjadi terbiasa (Khusna, 2012: 1).Menurut 

Aminudin (2010: 2), pembiasaan adalah proses pendidikan yang 

berlangsung dengan jalan membiasakan anak didik untuk bertingkah laku, 

berbicara, berpikir dan melakukan aktivitas tertentu menurut kebiasaan 

yang baik. pembiasaan dalam pendidikan amat dibutuhkan karena secara 

psikologis, siswa lebih banyak mencontoh prilaku atau sosok figur yang 

diidolakannya termasuk gurunya. 

Hal ini disebabkan karena setiap pengetahuan atau tingkah laku 

yang diperoleh dengan pembiasaan akan sangat sulit mengubah atau 

menghilangkannya sehingga cara ini amat berguna dalam mendidik anak. 

Menurut peneliti, pembiasaan adalah proses penanaman kebiasaan supaya 
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siswa terbiasa melakukannya dan terkadang siswa tidak menyadari yang 

dilakukannya karena sudah menjadi kebiasaan. 

Menurut Nasuprawoto (2010: 4), pembiasaan (habituation) 

merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap 

dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. 

Sikap yang menjadi kebiasaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Sikap tersebut relatif menetap.  

b. Pembiasaan umumnya tidak memerlukan fungsi berpikir yang cukup 

tinggi, misalnya untuk dapat mengucapkan salam cukup fungsi 

berpikir berupa mengingat atau meniru saja.  

c. Kebiasaan bukan sebagai hasil dari proses kematangan, tetapi sebagai 

akibat atau hasil pengalaman atau belajar.  

d. Sikap tersebut tampil secara berulang-ulang sebagai respons terhadap 

stimulus yang sama.  

Dapat peneliti simpulkan, pembiasaan adalah proses membentuk 

siswa dengan membiasakan tingkah laku dan melakukan aktifitas melalui 

proses pembelajaran yang dilakukan secara berulang-ulang agar siswa 

terbiasa melakukannya. Sikap siswa yeng telah menjadi kebiasaan maka 

sikap relatif  akan menetap pada diri siswa. 

2. Pengertian Sikap Jujur 

Menurut Mu’in (2011:169), sikap merupakan predisposisi untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu sehingga sikap 

bukan hanya gambaran kondisi internal psikologis yang murni dari 
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individu (purely psychic inner state), melainkan sikap lebih merupakan 

proses kesadaran yang sifatnya individual. Artinya, proses ini terjadi 

secara subjektif dan unik pada diri setiap individu. Keunikan ini dapat 

terjadi karena adanya perbedaan individual yang berasal dari nilai-nilai 

dan norma yang ingin dipertahankan dan dikelola oleh individu. Sikap itu 

sangat penting dan mempengaruhi kehidupan seseorang.Salah satu sikap 

yang harus dimiliki seseorang adalah sikap jujur. 

Samani dan Hariyanto(2012:51) mengemukakan, jujur adalah 

menyatakan apa adanya, terbuka, konsisten antara yang dikatakan dan 

dilakukan (berintegritas), berani karena benar, dapat dipercaya (amanah, 

trustworthisness), dan tidak curang (no cheathing). Menurut Naim (2012: 

132), jujur merupakan nilai penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. 

Jujur tidak hanya diucapkan, tetapi juga harus harus tercermin dalam 

perilaku sehari-hari. 

Menurut Elfindri dkk. (2012:96), jujur berarti lurus hati, tidak 

berbohong misalnya dalam perkataan berkata apa adanya, tidak curang 

(dalam permainan, ujian), dan senantiasa mengikuti peraturan yang 

berlaku. Sikap jujur ini merupakan penerjemah dari kata-kata siddiq yang 

merupakan sifat para rasul.Seseorang yang mempunyai sikap jujur 

membuat orang tersebut dapat diterima dengan baik di lingkungan 

masyarakat, menjauhkan dari tindak korupsi. Sikap jujur akan membuat 

seseorang mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Dapat peneliti 

simpulkan bahwa sikap jujur adalah suatu perilaku subjektif dan unik yang 
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sifatnya individual yang berasal dari nilai dan norma misalnya, 

menyatakan apa adanya, terbuka, konsisten dengan  yang dikatakan dan 

tidak berbohong sehingga menuntun seseorang agar terjauh dari tindakan 

yang tidak baik dan dapat di terima di lingkungan. 

 

3. Indikator Sikap Jujur 

Menurut Mustari (2011: 19), indikator sikap jujur siswa di sekolah 

antara lain: 

a. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

b. Bersedia mengakui kesalahan, kekurangan ataupun keterbatasan diri. 

c. Tidak suka mencontek. 

d. Tidak suka berbohong 

e. Tidak memanipulasi fakta/ informasi 

f. Berani mengakui kesalahan 

 

4. Langkah-Langkah Membangun Sikap Jujur  

Menurut Aunillah (2011:49) Ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan oleh guru dalam membangun karakter jujur pada siswa. Di 

antaranya adalah sebagai berikut : 

a. Proses Pemahaman terhadap Kejujuran itu Sendiri 

Dirasa sangat sulit menanamkan sikap jujur kepada siswa 

apabila guru tidak memberikan pemahaman yang memadai tentang 

makna kejujuran.Sebab, selama ini, siswa sekedar mengerti bahwa 
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salah satu ciri orang yang baik adalah bersikap jujur. Sayangnya, ia 

kurang memahami alasan seseorang harus bersikap jujur, pengaruhnya 

terhadap berbagai hal, serta cara menumbuhkan sikap jujur dalam 

kehidupan sehari-hari.Akibatnya, tema kejujuran berhenti sebatas 

pemahaman yang dihafalkan, namun tidak sampai pada tahap 

penghayatan dan pengalaman. 

b. Menyediakan Sarana yang Dapat Merangsang Tumbuhnya Sikap Jujur 

Membentuk karakter jujur pada siswa memang tidak bisa 

dilakukan dengan sekedar menyampaikan materi kepadanya. Pihak 

sekolah harus menyediakan alat bantu yang dapat mendukung 

terciptanya iklim kejujuran pada dirinya. Sikap jujur tidak hanya harus 

dipahami oleh siswa, akan tetapi sikap jujur juga harus dibiasakan di 

sekolah. Guru harus menyediakan alat bantu yang dapat digunakan 

sebagai sarana untuk pembiasaan sikap jujur, salah satunya dengan 

kantin kejujuran. Dengan ini, akan terciptanya iklim kejujuran di 

lingkungan sekolah sehingga peserta didik dapat terbiasa melakukan 

sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

c. Keteladanan  

Ketika di sekolah, guru merupakan sosok panutan bagi siswa, 

yang segala gerak-geriknya dan sikapnya ditiru oleh peserta didik. Oleh 

karena itu, untuk menumbuhkan sikap jujur pada siswa, guru juga harus 

memberikan contoh yang konkret dengan cara berusaha bersikap jujur 
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dan disiplin dalam setiap kesempatan.Guru member contoh teladan bagi 

siswa. 

Selain guru, orang tua juga memegang peranan penting dalam 

menumbuhkan karakter jujur bagi siswa.Sekolah perlu melakukan kerja 

sama yang intensif dengan keluarga siswa agar mereka membantu 

program pengembangan karakter yang diselenggarakan sekolah. 

Peneliti menyimpulkan bahwa, penanaman sikap jujur tidak 

hanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi juga sebagai tanggung 

jawab orang tua. Sikap jujur dibiasakan dengan cara guru harus berkerja 

sama dengan orang tua untuk memantau siswa, misalnya jika di sekolah 

maka tugas guru untuk memantau siswa  bersikap jujur atau tidak, 

sedangkan di rumah maka akan menjadi tanggung jawab orang tua 

dalam memantau siswa. Dengan demikian, maka siswa akan merasa 

bahwa dia harus menaati  peraturan dan tidak berbuat seenaknya. 

d. Terbuka 

Di lingkungan sekolah, guru harus berusaha membangun iklim 

keterbukaan dengan siswa. Jika ada siswa yang melakukan pelanggaran, 

sebaiknya ia ditegur dengan cara menunjukan letak kesalahanya. 

Sedapat mungkin, guru tidak berusaha menutupi kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dengan alasan apa pun. Sebab, hal ini akan 

menjadikan siswa selalu merasa aman saat berbuat kesalahan. 

Selain itu, berbagai macam peraturan juga harus disampaikan 

secara jelas beserta sanki- sankinya, dengan demikian 
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makaakanmenjadikan siswa merasa bahwa ia tidak dapat berbuat 

semaunya sendiri karena keberadaannya telah diikat oleh peraturan 

tertentu. 

Perlu disadari bahwa keterbukaan sikap guru atau orang tua 

terhadap siswaakan memperkecil kemungkinan ia bersikap tidak jujur 

terhadap orang lain karena dengan terbangunnya sikap keterbukaan, ia 

merasa memiliki tempat curahan perhatian dan kasih sayang, yang 

ditunjukan dengan adanya sikap keterbukaan itu. 

e. Tidak Bereaksi Berlebihan 

Cara lain untuk mendorong siswa agar bisa bersikap jujur adalah 

tidak bereaksi berlebihan bila ia berbohong. Guru mesti bereaksi secara 

wajar sekaligus membantunya agar berani mengatakan kebenaran. 

Sebab, sebenarnya, ia sadar bahwa kebohongan yang telah ia lakukan 

membuat gurunya kecewa. Namun, jika guru bereaksi berlebihan saat 

menunjukan kekecewaan, siswaakan merasa ketakutan untuk berkata 

jujur di depan gurunya. 

Ketakutan karena reaksi berlebihan, seperti marah, memberi 

hukuman yang terlalu berat, ataupun lain-lain, akan memaksa 

siswasecara perlahan mempelajari kebohongan. Ia akan berusaha 

mencari cara untuk mengingkari dan tidak berani berkata jujur karena 

takut akan mendapat reaksi serupa. Oleh karena itu, meskipun guru 

merasa kecewa atas kebohongan yang telah dibuat oleh siswa, 
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sebaiknya guru menunjukan kekecewaan secara wajar dan membantu 

siswa agar berani mengatakan kebenaran. 

Dari beberapa hal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

membangun sikap jujur guru sangat berperan. Guru memberikan 

pemahaman tetang sikap jujur agar siswa tidak hanya sekedar mengerti 

tetapi memahami. Guru juga harus menyediakan sarana yang dapat 

merangsang tumbuhnya sikap jujur yaitu salah satunya dengan cara 

mengadakan kantin kejujuran, sebagai alat untuk pembiasaan sikap 

jujur di sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari guru juga harus 

memberikan contoh selalu berusaha untuk bersikap jujur, karena guru 

sebagai panutan bagi siswa.Selain itu, guru harus selalu menegur siswa 

yang melakukan pelanggaran dan menunjukan letak kesalahannya. 

Dalam menyampaikan peraturan guru juga harus jelas dan 

terbuka dalam penyampaiannya serta sanksi-sanksinya agar siswa tidak 

berbuat semaunya sendiri.Jika siswa melakukan kesalahan, guru 

diharapkan tidak bereaksi berlebihan agar mendorong siswa untuk 

bersikap jujur. Jika guru bereaksi berlebihan, siswa akan merasa 

ketakutan untuk berkata jujur. Jadi, guru harus bereaksi sewajarnya dan 

memberi pengertian bahwa berbohong akan membuat guru kecewa, 

tetapi guru merasa senang jika siswa mengakui dan mengatakan 

kejujuran. 
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B. Pengertian Kantin Kejujuran 

Menurut Thomas Lickona (2013:65), kejujuran adalah salah satu bentuk 

nilai yang harus diajarkan di sekolah. Jujur dalam berurusan dengan orang lain 

tidak menipu, mencurigai, atau mencuri dari orang lain itu merupakan sebuah 

cara mendasar untuk menghormati orang lain. Jadi kejujuran adalah suatu nilai 

yang diajarkan di sekolah agar siswa bisa bertindak jujur dengan orang lain, 

tidak menipu, mencurigai, atau mencuri dari orang lain. Spellings (2005: 3) 

menyatakan, Honesty means being truthful with ourselves and with others. It 

means caring enough about others not to mislead them for personal benefit. It 

means facing up to our mistakes, even when we have to admit them to others 

or when they may get us into trouble. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kantin adalah ruang 

tempat minum dan sebagainya di asrama. Dengan kata lain, kantin adalah 

suatu ruang yang tersedia di asrama atau sekolah sebagai tempat makan dan 

minum.Honesty from the latin word honestos. Related to honos, which means 

honor; the state of being credible, virtuous, upright, sincere, truthful (White, 

2007: 17). 

Wiyani (2011: 5) menyatakan bahwa, kantin kejujuran merupakan 

sebuah media hasil kecerdasan manusia dengan objek benda yang diperjual-

belikan kepada peserta didik dengan dimediasi oleh nilai-nilai kejujuran dalam 

sebuah peraturan.Dari pendapat di atas dapat peneliti simpulkan, kantin 

kejujuran adalah ruang tempat untuk makan dan minum di asrama atau 

sekolah dengan dimediasi oleh nilai-nilai kejujuran dalam sebuah peraturan, 
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yaitu tidak menipu, mencurigai, atau mencuri dari orang lain. Sikap jujur 

harus diterapkan atau dibiasakan di kantin kejujuran ini, karena dalam kantin 

kejujuran tidak ada penjaga atau penjual.Hanya ada makanan dan minuman 

yang bisa diambil oleh pembeli.Dalam melakukan pembayarannya pembeli 

menaruh sendiri di kotak yang sudah disediakan oleh pengelola atau petugas 

kantin kejujuran. 

Bentuk pelayanan kantin kejujuran yaitu dengan self service 

system.Menurut Sudrajat (2010: 2), self service system adalah sistem 

pelayanan dimana pembeli melayani dirinya sendiri makanan yang diinginkan. 

Kantin kejujuran tidak berpenjaga, sehingga pembeli melayani dirinya sendiri 

dalam mengambil dan membayar makanan. 

Menurut Fitri (2012: 112), kejujuran dan kebajikan selalu terkait 

dengan kesan percaya, dan terpercaya selalu terkait dengan kesan tidak 

berdusta, menipu, atau memperdaya. Hal ini terwujud dalam tindakan dan 

perkataan.Dapat peneliti simpulkan bahwa orang yang mempunyai atau 

terbiasa bersikap jujur dan tidak berdusta atau menipu, maka akan dipercaya 

oleh orang lain. Salah satu cara membiasakan sikap jujur di sekolah yaitu 

melalui kantin kejujuran. Siswa dituntut untuk jujur dalam membeli barang 

dengan membayar dan mengambil kembalian yang sesuai, karena dalam 

kantin kejujuran tidak berpenjaga siswa akan melayani dirinya sendiri. 

 

C. Penelitian yang Relevan 
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Skripsi dengan judul Peran Guru dalam Penanaman Nilai-nilai 

Kejujuran Melalui Kantin Kejujuran yang disusun oleh Afninti Loka Puspita 

Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 

menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pendidikan sifat shiddiq melalui 

kantin kejujuran di SMP N 2 Pekalongan sekarang berjalan dengan baik. Dari 

hasil penelitian dapat dikatakan bahwa keadaan sifat jujur siswa dalam kantin 

kejujuran secara umum baik.Hal ini dikarenakan dari hasil evaluasi yang 

dilakukan oleh guru pengelola kantin kejujuran. 

Proses pelaksanaan sifat shiddiq melalui kantin kejujuran bagi siswa 

berjalan baik dan sukses, akan tetapi masih terdapat kekurangan dan 

kelebihan. Pelaksanaan kantin kejujuran ini mempunyai beberapa aspek 

positif, diantaranya: 

1. Melatih kejujuran siswa agar mempunyai akhlaqul karimah dan 

menjadi insan kamil. 

2. Membantu siswa untuk belajar jujur agar bisa diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari 

3. Memotivasi sekolah lain agar peserta didiknya bisa dilatih untuk 

mempunyai sifat jujur, karena pendidikan akhlak saja tidak cukup jika 

tidak ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Skripsi di atas sebagai pembanding peneliti, karena temanya hampir 

sama, hanya saja obyeknya berbeda yaitu dalam skripsi di atas dilakukan di 

SMP sedangkan peneliti melakukan penelitian di SD, karena untuk melatih 

sikap jujur harus dibiasakan sejak kecil dan di SD adalah awal pendidikan 
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karakter dalam pendidikan formal. Skripsi di atas mempunyai kesamaan 

dengan penelitian yang sedang diteliti, akan tetapi antara penelitian di atas 

berbeda dengan yang sedang peneliti lakukan yaitu tentang Implementasi 

Pembiasaan Sikap Jujur melalui Kantin Kejujuran. Harapannya agar siswa 

dapat terbiasa bersikap jujur supaya terbentuk pribadi yang dapat dipercaya 

dan anti korupsi. 
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