
Jurnal Al-Muttaqin - 34 - 

MENINGKATKAN KEJUJURAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN 

 ISLAMIC BEHAVIOURISME COUNSELING 

 
Oleh: Enik Sartika, S.Pd.I.1 

 

ABSTAK 

Tulisan ini bermaksud untuk menjabarkan cara untuk meningkatkan 

kejujuran menggunakan pendekatan Islamic Behaviorisme counseling. Bahasan 

dilakukan dengan cara berpikir mendalam, dengan beberapa teori yang 

mendekati tentang makna kejujuran serta pendekatan yang dilakukan untuk 

mencegah prilaku tidak jujur. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan 

behaviourisme bisa digunakan dalam proses konseling guna mencegah prilaku 

tidak jujur. Dimana pendekatan ini terdiri dari dua teknik yaitu teknik penguatan 

positif (positive reinforcement), dan Modeling atau percontohan. Dan nilai-nilai 

islam yang nantinya akan disampaikan dan di treatmenkan adalah nilai aqidah, 

akhlak, dan ibadah. Dimana misalnya dalam Aqidah: merasa takut mencontek 

ketika ulangan atau ujian nasional karena merasa diawasi oleh Allah. Akhlak: 

membiasakan perilaku tidak pernah menyontek dalam mengerjakan ulangan. 

Ibadah: selalu membiasakan mengerjakan tugas sendiri dan bilang sama guru 

bahwa tugas yang dikerjakan merupakan hasil sendiri. 

 

Kata Kunci: Kejujuran, Islamic Behaviour Conseling 

 

 

A. Pendahuluan 

Generasi muda yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia adalah 

generasi yang berkarakter. Menurut Prof. Maragustam karakter adalah sifat 

utama yang terukir, baik pikiran, sikap, prilaku maupun tindakan, yang 

melekat dan menyatu kuat pada diri seseorang, yang membedakannya dengan 

orang lain.2 Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata 

krama, budaya, dan adat istiadat. 

Pada kenyataannya generasi muda sekarang ini banyak yang berkarakter 

kurang baik. Yang bisa dilihat kurangnya karakter generasi muda adalah hal-

hal yang berkaitan dengan kejujuran. Kejujuran makin lama makin luntur. 

Para remaja tidak takut dosa akibat tidak jujur. Bahkan, mereka rela 

melakukakan suatu tindakan tidak jujur asalkan memberikan keuntungan bagi 

mereka. Contohnya sangat banyak dan kompleks. Anak minta uang lebih 

                                                           
1 Mahasiswa Pascasarjana Program Magister (S2), Program Studi Bimbingan dan 

Konseling Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun Akademik 

2015/2016. 
2 Maragustam, Filsafat Pendidikan Islam (Menuju pembentukan karakter menghadapi arus 

global), (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2015), hlm. 244 
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kepada orang tua dengan alasan untuk membeli ini itu padahal digunakan 

untuk senang-senang itu hal yang biasa. Anak berpamitan kepada orang tua 

ada kegiatan di sekolah padahal dia hura-hura bergaul bebas itu juga sering 

terjadi. Mencontek ulangan maupun tugas sekolah itu juga selalu dilakukan 

anak demi memperoleh nilai yang baik.  

Sehingga perlu adanya solusi untuk mencegah atau memanilisir / 

mengatasi hal tersebut. Banyak teknik yang dapat kita gunakan dalam 

membantu dan mengembangkan sikap jujur seseorang. Salah satunya 

pendekatan Behavioral. Menurut Komalasari, pendekatan behavioral didasari 

oleh hasil eksperimen yang melakukan investigasi tentang prinsip-prinsip 

tingkah laku manusia. Pendekatan tingkah laku atau behavioral menekankan 

pada dimensi kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang 

berorientasi pada tindakan (action-oriented) untuk membantu mengambil 

langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku.3  

Dari pendapat tersebut sehingga penulis mencoba untuk menerapkan 

pendekatan tersebut untuk mengubah tingkah laku siswa dari tidak jujur 

menjadi jujur. Melalui pendekatan ini kita dapat mengubah tingkah laku yang 

dimiliki oleh siswa dalam mengembangkan sikap jujur untuk membangun 

karakter yang diinginkan. Jika teknik ini berhasil dalam mengubah karakter 

siswa maka akan terbentuk karakter yang baik. Oleh sebab itu pemakalah 

disini akan sedikit memaparkan makalah yang berjudul meningkatkan 

kejujuran siswa melalui pendekatan behavioral berbasis Islam. 

 

B. Kejujuran 

1. Pengertian Kejujuran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta  

jujur  berarti lurus  hati,  tidak  curang.4Muchlas Samawi dan Heriyanto 

menjelaskan bahwa jujur adalah menyatakan apa adanya, terbuka, konsisten 

antara apa yang dikatakan dan dilkukan (berintegritas), berani karena benar, 

dapat dipercaya (amanah), dan tidak curang.5 Secara singkat Agus wibowo 

mengartikan bahwa jujur adalah orang yang berbicara dan berbuat harus apa 

adanya, tanpa menutupi dengan kebohongan.6  

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (dalam Agus wibowo) jujur 

diartikan sebagai perilaku yang didasarkan pada upaya  menjadikan  dirinya  

sebagai  orang  yang  selalu  dapat  dipercaya dalam perkataan, tindakan dan 

pekerjaan.7 Senada dengan Jamal Ma’mur Asmani, bahwa kejujuran 

merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai 

                                                           
3 Komalasari Gantina, Eka Wahyuni, Karsih, Teori dan Teknik Konseling, (Jakarta Barat: 

PT Indeks, 201), h. 241 
4 W.J.S Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia: Edisi ketiga (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), h. 496 
5  Muchlas Samani, dan Hariyanto, Pendidikan Karakter: Konsep dan Model, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 51 
6 Agus wibowo, Pendidikan Karakter, strategi membangun karakter Bangsa berperadaban, 

(Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012), h. 40 
7 Ibid, h. 14 
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orang yang selalu dapat dipercaya,   baik   terhadap   diri   sendiri   maupun   

pihak   lain, hal   ini diwujudkan dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.8  

Masih berbicara kejujuran Abdul Majid dan Dian Andayani menyatakan 

juga bahwa deskripsi jujur yaitu biasa mengatakan yang sebenarnya, apa yang 

dimiliki dan diinginkan, tidak pernah bohong, biasa mengakui kesalahan dan 

biasa mengakui kelebihan orang lain.9 Sejalan dengan Nurul Zuriah yang 

menyatakan bahwa jujur merupakan sikap dan perilaku yang tidak suka 

berbohong dan berbuat curang, berkata apa adanya, dan berani mengakui 

kesalahan. Jujur bisa diartikan mengakui, berkata atau memberikan informasi 

sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.10 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kejujuran adalah sikap dan perilaku seseorang yang 

menunjukkan perilaku tidak suka berbohong, tidak curang, memberikan 

informasi sesuai dengan kenyataan apa adanya secara terbuka, dapat dipercaya 

dalam perkataan, perbuatan dan pekerjaan sesuai dengan kondisi dan fakta 

yang ada sebenarnya. Selain itu juga A-qur’an juga mengajarkan untuk 

berbuat jujur dalam segala hal. Dalam firmannya Allah berfirman: 

اِدِقيَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا ال   لََّه وَُكونُوا َمَع الصَّ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. (QS. At-Taubah:119) 

 

2. Pentingnya Nilai kejujuran disekolah 

Jujur merupakan merupakan nilai penting yang harus dimiliki oleh 

setiap orang. Jujur tidak hanya diucapkan, tetapi harus tercermin dalam 

perilaku sehari-hari. Pepatah mengatakan, “Kejujuran adalah mata uang yang 

laku dimana-mana. Bawalah sekeping kejujuran dalam saku Anda, maka itu 

telah melebihi mahkota raja diraja sekalipun”.11 Dalam konteks pembangunan 

karakter di sekolah, kejujuran amat penting untuk menjadi karakter anak-anak 

Indonesia saat ini. Karakter ini dapat dilihat langsung dalam kehidupan di 

kelas, misalnya ketika anak melaksanakan ujian. Perbuatan mencontek 

merupakan perbuatan yang mencerminkan anak tidak berbuat jujur kepada 

diri, teman, orang tua, dan gurunya. Dengan mencontek, anak menipu diri, 

teman, orang tua dan gurunya. 12 

                                                           
8 Jamal Ma’mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karkter di Sekolah, 

(Yogyakarta: Diva Press, 2011), h. 37 
9 Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya,2011), h. 48 
10 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi pekerti dalam perspektif perubahan 

menggagas platform pendidikan budi pekerti secara kontekstual dan futuristic, (Jakarta: Bumi 

aksara, 2007), h 83 
11 Ngainum Naim, Character Buiding: Otimalisasi Peran Pendidikan dalam 

Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa. (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), 

h. 132 
12 Dharma Kesuma, Cepi Triatna dan Johar Permana, Pendidikan Karakter: Kajian Teori 

dan Praktik di Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 16 
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Dari pernyataan diatas sesungguhnya nilai yang sangat menggerogoti 

bangsa Indonesia saat ini adalah  hilangnya  nilai  kejujuran  dan  bangkitnya  

nilai  kebohongan  di semua sektor, mulai dari sektor politik, ekonomi, sosial, 

bahkan masuk dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang dianggap pintu 

gerbang menuju perbaikan moral dan budaya bangsa, justru secara nyata 

terlibat dalam proses  ketidakjujuran.  Oleh sebab itu pentingnya nilai 

kejujuran yang dilakukan di dalam sekolah,untuk menghasilkan generasi yang 

jujur. Khususnya guru bimbingan konseling dalam mengatasi berbagai 

masalah kejujuran disekolah sangat diperlukan perannya. 

3. Faktor Penyebab Orang Tidak Jujur 

Faktor yang menjadikan orang tidak jujur yaitu: 

a. Faktor internal, seperti narsis, cinta diri, dengki, hati kotor, lidah yang 

berbohong, sombong, gengsi terima kebenaran, bercanda kelewatan, 

miskin ilmu, wawasan sempit, cari Ilmu tidak Ikhlas, dan tidak 

berorientasi pengalaman. 

b. Faktor eksternal, seperti budaya persaingan yang negatif, mengikuti para 

teladan, pengaruh negatif globalisasi dunia.13 

Sedangkan pendapat lain mengatakan faktor-faktor penyebab runtuhnya 

kejujuran diantaranya faktor Lingkungan, kurangnya kesadaran diri, 

kurangnya keimanan dan kurangnya pendidikan dalam membentuk karter 

yang sesuai dengan ajaran agama Islam.14 Dengan demikian perlu adanya 

suatu sikap yang harus dilakukan oleh siswa agar dapat menjalankan sesuatu 

sebagaimana mestinya sesuai tujuan yang dikehendaki. Karena nantinya jujur 

itu akan membawa kepada kebaikan untuk diri sendiri dan berefek kepada 

generasi penerus atau orng lain. 

 

C. Upaya Membentuk atau Membangun Kejujuran Siswa Menggunakan 

Pendekatan Behaviourisme 

1. Pendekatan Behaviourisme 

Terapi behavioral berasal dari dua arah konsep, yakni Pavlovian 

dari Ivan Pavlov dan Skennerian dari B.F. Skinner. Mula-mula terapi ini 

dikembangkan oleh Wolpe (1958) untuk menanggulangi (treatment) 

neorosis. Neorosis dapat dijelaskan dengan mempelajari perilaku yang 

tidak adaptif melalui proses belajar. Dengan perkataan lain bahwa perilaku 

yang menyimpang bersumber dari hasil belajar lingkungan.15 Menurut 

Komalasari dkk, pendekatan tingkah laku atau behavioral menekankan 

pada dimensi kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang 

berorientasi pada tindakan (action-oriented) untuk membantu mengambil 

langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku.16 

                                                           
13 Yunuardi Syukur, Terapi Kejujuran untuk semua orang Pria, Wanita, Dewasa & Anak, 

(Jakarta: Al-Maghfiroh,t,t), h. 85 
14 Deni Trisnawan, Model Pendidikan Karakter Kejujuran Pada Siswa Madrasah 

Tsanawiyah di Pondok Pesantren Modern Al-Ihsan Baleendah, (Bandung: UPI, 2013), h. 3 
15 Willis,konseling individual Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta,2004), h. 69 
16 Komalasari Gantina, Eka Wahyuni, Karsih, Teori dan Teknik,...h. 141 
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Lebih lanjut komalasari memaparkan bahwa Konseling behavioral 

memiliki asumsi dasar bahwa setiap tingkah laku dapat dipelajari, tingkah 

laku lama dapat diganti dengan tingkah laku baru, dan manusia memiliki 

potensi untuk beperilaku baik atau buruk, tepat atau salah. Selain itu, 

manusia dipandang sebagai individu yang mampu melakukan refleksi atas 

tingkah lakunya sendiri, mengatur serta dapat mengontrol perilakunya, dan 

dapat belajar tingkah laku baru atau dapat mempengaruhi perilaku orang 

lain.17 

2. Tujuan terapi Behaviorisme 

Tujuan konseling behavioral adalah untuk membantu klien 

membuang respon-respon yang lama yang merusak diri, dan mempelajari 

respon-respon yang baru yang lebih sehat. Tetapi ini berbeda dengan terapi 

lain. Pendekatan ini ditandai dengan: 

a)  Fokusnya pada perilaku yang tanpak dan spesifik. 

b) Kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan treatment (perlakuan). 

c) Formulasi prosedur treatment khusus sesuai dengan masalah khusus. 

d) Penilaian objektif mengenai hasil konseling. 

Tujuan terapi behavioral adalah untuk memperoleh perilaku baru, 

mengeleminasi perilaku yang maladaptive dan memperkuat serta 

mempertahankan perilaku yang diinginnkan. 

Menurut Komalasari, bahwa tujuan terapi behavioral meliputi:18 

a) Menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar 

b) Menghapus hasil belajar yang tidak adptif 

c) Memberi pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari 

d) Membantu konseling membuang respon-respon yang lama yang 

merusak diri atau maladaptive dan mempelajari respon-respon yang 

baru yang lebih sehat dan sesuai (adjuctive) 

e) Konseli belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang 

maldaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang 

diinginkan 

f) Penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran 

dilakukan bersama antara konseli dan koselor. 

Masih Menurut paparan Komalasari, dkk, peran dan fungsi konselor 

dalam konseling behavioral berperan aktif , direktif dan menggunakan 

pengetahuan ilmiah untuk menemukan solusi dari persoalan individu. 

Konselor behavioral biasanya berfungsi sebagai guru, pengarah dan ahli 

yang mendiagnosa tingkah laku yang maladaptive dan menentukan 

prosedur yang mengatasi persoalan tingkah laku individu.19 

3. Teknik-teknik Konseling Behaviorisme  

Menurut Corey teknik-teknik yang bisa digunakan dalam terapi 

tingkah laku adalah: desensitisasi sistematik, terapi implosif dan 

pembanjiran, latihan asertif, terapi aversi, pengkondisian operan, 

perkuatan positif, pembentukan respons, perkuatan intermiten, 

                                                           
17 Ibid, h. 141 
18 Ibid, h. 156 
19 Ibid, h. 156-157 
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penghapusan, pencontohan dan token ekonomi.20 Lalu senada dengan 

pendapat di atas, komalasari dkk, mengemukakan teknik konseing 

Behavioral terdiri dari dua jenis yaitu teknik untuk meningkatkan tingkah 

laku dan menurunkan tingkah laku. Teknik untuk meningkatkan perilaku 

diantaranya diantaranya: penguatan positif, taken ekonomi, pembentukan 

tingkah laku, pembuatan kontrak.21 

Adapun berdasarkan pendapat di atas, disini menurut sepahaman 

pemakalah, teknik yang bisa digunakan dalam meningkatkan kejujuran 

adalah sebagai berikut: 

a) Penguatan Positif (positive reinforcement) 

Teknik yang digunakan untuk meningkatkan tingkah laku siswa 

dalam hal ini kejujuran siswa, salah satunya adalah penguatan positif 

(positive reinforcement). Penguatan positif adalah memberikan 

penguatan yang menyenangkan setelah tingkah laku yang diinginkan, 

ditampilkan yang bertujuan agar tingkah laku yang diinginkan 

cenderung akan diulang, meningkat dan menetap di masa akan 

datang.22 Reinforcemen positif, yaitu peristiwa atau sesuatu yang 

membuat tingkah laku yang dikehendaki berpeluang diulang karena 

bersifat disenangi. Untuk memahami penguatan positif peru dibedakan 

dengan penguatan negatif yaitu menghilangkan aversive stimulus 

yang biasa dilakukan agar tingkah laku yang tidak diinginkan 

berkurang dan tingkah laku yang diinginkan meningkat. Penguatan 

dapat bersifat tidak menyenangkan atau tidak memberi dampak pada 

perubahan tingkah laku yang dituju.23 

 

Contoh sebuah penguatan yaitu: 

 

Penguatan Tingkah laku awal Konsekuensi Efek 

Positif Ketika siswa diberi tugas 

mandiri dan mereka 

mengerjakannya sendiri dan 

mau mengakui bahwa itu 

merupakan hasilnya sendiri 

Memberikan 

Pujian 

Maka siswa akan 

terus 

mengerjakannya 

sendiri semampu 

pengetahuan 

mereka 

Negatif Siswa berbohong kepada 

Ibunya, mengatakan bahwa ia 

tidak sempat mengerjakan 

tugas, sehingga ia tidak mau 

pergi kesekolah karena takut 

Orang tua 

mengizinkan 

anak untuk 

tidak 

kesekolah 

Siswa akan terus 

tidak masuk 

sekolah ketika ia 

tidak mengerjakan 

PR 

 

                                                           
20 Geral Corey, Teori dan Praktek Konseling Psikoterapi, (Bandung: PT Refika Aditama, 

cet.7, 2013), h.  208-222 
21 Komalasari Gantina, Eka Wahyuni, Karsih, Teori dan Teknik,...h. 161-165 
22 Geral Corey, Teori dan Praktek,...h. 219 
23 Komalasari Gantina, Eka Wahyuni, Karsih, Teori dan Teknik,...h. 161 
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Dengan demikian kejujuran dapat dibentuk melalui pendekatan 

Behaviour dengan menggunakan teknik penguatan positif. 

b) Modeling atau Percontohan 

Dalam pencontohan, individu mengamati seorang model dan 

kemudian diperkuat untuk mencontoh tingkah laku sang model. 

Pelajaran yang bisa diproleh melalui pengalaman langsung bisa pula 

secara tidak langsung dengan mengamati tingkah laku orang lain 

beserta konsekuensi-konsekuensinya. Jadi kecakapan-kecakapan 

sosial tertentu bisa diproleh dengan mengamati dan mencontoh 

tingkah laku model-model yang ada.24 

Berdasarkan pendapat tersebut menurut hemat penulis bahwa 

pengendalian dalam hal kebohongan atau ketidakjujuran siswa bisa 

dipelajari melalui pengamatan atas model yang diberi hukuman. 

Begitu juga sebaliknya mengenai tingkat kejujuran bisa dilihat dari 

contoh dampak orang yang selalu berkata jujur. 

 

D. Nilai-nilai Islam Untuk membentuk Kejujuran 

Kejujuran adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang dengan 

benar. Sedangkan secara terminologi jujur berasal dari bahasa Arab yaitu 

shidiq, hadirnya kekuatan yang dapat melepaskan dari sikap dusta atau tidak 

jujur, baik kepada Tuhan-Nya, kepada dirinya sendiri maupun kepada orang 

lain.25 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an: 

اِدِقيَ   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه وَُكونُوا َمَع الصَّ
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar” (QS At-Taubah: 119). 

 

َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّي 
يِقَي َوا دِّ اِِلَِي َوَحُسَن أُولَِئَك رَِفيًقاَوالصِّ َهَداِء َوالصَّ  لشُّ

Artinya: “dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul (Nya), mereka itu 

akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, 

yaitu: Nabi-nabi, Para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid dan adalah 

orang-orang saleh dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya”.( QS An-

Nisa: 69). 

 

Kata Shadiq (orang-orang yang jujur), berasal dari kata shidq 

(kejujuran). Shadiq adalah orang yang benar dalam kata-katanya. Sedangkan 

Shidiq adalah orang yang benra-benar jujur dalam kata-katanya, perbuatan, 

                                                           
24 Geral Corey, Teori dan Praktek,...h. 221-222 
25 Rahmat Ramdhan Al-Banjari, Prefhetic Leadershif, membentuk kepribadian para 

Pemimpin berbasis Spiritual, (Yogyakarta: Diva Press, 2008), h. 154 
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dan keadaan hatinya.26 Sehingga menurut hemat pemakalah jujur berarti 

berani menyatakan keyakinan pribadi menunjukkan siapa dirinya karena 

kejujuran sebagai modal dasar dalam hidup bersama atau bermasyarakat. 

Adapun upaya lain yang bisa mendorong tujuan konseling secara islami 

sesuai dengan konsep pendidikan karakter yang telah diprogramkan 

pemerintah. Penulis mengutip pendapat Nurla Isna Aunillah yang 

mengungkapkan bahwa dalam proses internalisasi nilai kejujuran bagi siswa 

ada beberapa hal yang perlu dilakukan, sebagai berikut: Pertama, 

memberikan pemahaman tentang makna kejujuran bagi siswa, serta 

membawa siswa sampai pada penghayatan dan pengalaman nilai kejujuran 

itu. Kedua, menyediakan sarana yang dapat merangsang tumbuhnya sikap 

jujur, semisal menyediakan “kotak kejujuran” yakni berupa wadah untuk 

barang-barang yang ditemukan sekitar sekolah. Ketiga, keteladanan, sosok 

konselor atau guru harus menjadi sosok yang dapat ditiru dan digugu oleh 

siswa, untuk itu guru/konselor harus memulai dirinya bersikap jujur dan 

disiplin. Keempat, terbuka, konselor harus membuka diri bagi siswanya 

dalam memberikan beberapa solusi, peraturan-peraturan secara jelas atau 

berupa teguran jika siswa melakukan tindakan yang kurang tepat, dan 

memebrikan hasil prestasi dari peserta didik. Kelima, tidak beraksi berlebihan 

bila menghadapi siswanya yang sedang berbohong meskipun mersa sangat 

kecewa, agar siswa berani mengungkapkan kebohongannya dan ia menjadi 

lebih berani dan tidak takut untuk melakukan kejujuran atau kebenaran.27 

Disini pemakalah tidak mendapatkan referensi yang jelas mengenai 

nilai islam yang tepat mengenai kejujuran ini. Namun menurut analisis 

pemakalah Nilai-nilai islam yang nantinya akan disampaikan dan di 

treatmenkan ke siswa adalah nilai aqidah, akhlak, dan ibadah. Dimana 

misalnya dalam Aqidah: merasa takut mencontek ketika ulangan atau ujian 

nasional karena merasa diawasi oleh Allah. Akhlak: membiasakan perilaku 

tidak pernah menyontek dalam mengerjakan ulangan. Ibadah: selalu 

membiasakan mengerjakan tugas sendiri dan bilang sama guru bahwa tugas 

yang dikerjakan merupakan hasil sendiri. 

 

E. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dalam makalah ini adalah Kejujuran merupakan hal 

terpenting yang harus dimiliki oleh seseorang ketika menjalankan aktifitas 

kehidupan sehari-harinya dalam melakukan proses pembelajaran. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya fenomena-fenomena yang sering terjadi dalam 

proses interaksi, diantarnya menjiplak hasil karya orang lain, menyontek 

pekerjaan teman, dan berjanji namun sering mengingkari. Hal ini kiranya 

dapat dihilangkan melalui pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral ini 

terdiri dari beberapa teknik yaitu salah satunya penguatan positif (positive 

reinforcement). Teknik penguatan positif ini cocok digunakan dalam 

mengembangkan kejujuran, dengan memperhatikan prinsip, penerapan dan 

                                                           
26 Ibid, h.156 
27 Nurla Isna Aunillah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di sekolah, 

(Yogyakarta: Laksana, 2011), h. 49-54 
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langkah-langkah yang ada didalam pendekatan behavioral. Adapun teknik 

islaminya dalah memahamkan siswa akan nilai-nilai Aqidah, akhlak, dan 

Ibadah. 
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