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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh Eidirno dengan judul “Persepsi 

Masyarakat terhadap Muhammadiyah di Kecamatan Tubbi Taramanu 

Kabupaten Polewali Mandar”, menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat di 

Kecamatan tersebut terhadap Muhammadiyah sangat bermacam-macam, 

beberapa masyarakat mendukung, sebagian merasa biasa saja dan sebagian 

lainnya masyarakat yang menolak secara tegas Muhammadiyah. Perbedaan 

persepsi  tersebut  terjadi  karena  dipengaruhi  oleh  sikap  dan kepribadian  

individu, perasaan,  informasi  yang  diperoleh, nilai  dan  kebutuhan juga  

minat,  keinginan  atau  harapan, motivasi,  perhatian (fokus),  proses  belajar, 

latar  belakang  keluarga,  dsb.7 

Penelitian lain dilakukan oleh Sri Ana Melda dengan judul “Analisis   

Persepsi   Masyarakat   tentang   Peran Muhammadiyah dalam Memberikan 

Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai”. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, persepsi masyarakat tentang Muhammadiyah 

awalnya masih negatif tetapi berkat kerja keras pimpinan cabang 

Muhammadiyah Sei Rampah dalam meyakinkan masyarakat dan menjelaskan 

apa sebenarnya tujuan organisasi Muhammadiyah perlahan-lahan masyarakat 

mulai percaya, dan sekarang hampir 80% perserta didik yang ada disekolah 

Muhammadiyah Sei Rampah merupakan bukan warga Muhammadiyah. 

                                                           
7 Eidirno. “Persepsi Masyarakat Terhadap Muhammadiyah di Kecamatan Tubbi Taramanu 

Kabupaten Polewali Mandar”. Skripsi. Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam 

Negeri Alauddin (UIN), Makassar, 2014. hlm. 74. 
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Walaupun masih ada yang belum bisa menerima organisasi Muhammadiyah 

sepenuhnya dan organisasi Muhammadiyah belum menyebar luas diseluruh 

Kecamatan Sei Rampah.8 

Peneliti lain yang dilakukan olah Faridi dengan judul “Persepsi 

Mahasiswa terhadap Mata Kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK): 

Internalisasi Nilai-nilai AIK bagi Mahasiswa”, berdasarkan hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa perlunya AIK diberikan kepada mahasiswa, karena 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) termasuk dalam cita-cita 

Kemuhammadiyahan. Mahasiswa nantinya diberikan pemahaman tentang 

perjuangan Muhammadiyah khususnya dibidang pendidikan, selain itu untuk 

mewujudkan rasa cinta mahasiswa kepada kampus serta untuk memperbanyak 

pengetahuan mengenai keislaman demi mewujudkan suasana indah dalam 

perbedaan dan keberagamaan.9 

Peneliti lain dilakukan oleh Shovi Umul Isnaini dengan judul “Persepsi 

Mahasiswa Non-Muslim terhadap pembelajaran Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Malang” berdasarkan dari 

hasil penelitian persepsi mahasiswa non-Muslim terhadap agama Islam adalah, 

Islam merupakan salah satu agama di Indonesia yang mengajarkan tentang 

kebaikan, karena pada dasarnya semua agama sama mengajarkan tentang 

kebaikan. Jadi baik buruk, Salah benar serta jahat tidaknya seseorang bukan 

                                                           
8 Sri Ana Melda. “Analisis   Persepsi   Masyarakat   Tentang   Peran Muhammadiyah Dalam 

Memberikan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai”. Skripsi. 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2017. 
9 Faridi. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Mata Kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK): 

Internalisasi Nilai-Nilai Aik Bagi Mahasiswa”. PROGRESIVA Vol. 4, No.1, Agustus 2010. hlm. 68-69. 
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karena agama yang dianut tetapi hal tersebut kembali pada individu-individu 

yang ada dalam agama tersebut.10 

Peneliti lain dilakukan oleh Hasmiati dengan judul “Analisis Persepsi 

Masyarakat Kawasan Adat Amma Toa Kajang terhadap Muhammadiyah” 

berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat adat 

tersebut terhadap Muhammadiyah bersifat negatif dan positif, namun lebih 

kearah negatif. Hal tersebut dikarenakan persepsi didasarkan pada evaluatif, 

kontekstual, pengalaman, selektif dan bersifat dugaan. Selain itu dikarenakan 

persepsi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang menjadikan persepsi 

berbeda tiap individu. Kader dan masyarakat adat memiliki interaksi yang 

harmonis dan positif, saling pengertian, memiliki kerjasama saling 

menguntungkan yang telah berlangsung lama. Konflik yang biasanya terjadi 

antara keduanya masih berupa konflik ringan yang bersifat sementara.11 

Peneliti lain dilakukan oleh Aidil Fatra dengan judul “Persepsi 

Masyarakat terhadap SD Muhammadiyah di Desa Teluk Kecamatan Lais 

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan” berdasarkan hasil 

penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa masyarakat memiliki persepsi 

yang baik terhadap SD Muhammadiyah tersebut, karena jika anak mereka 

disekolahkan di SD tersebut maka anak tersebut memiliki ilmu agama yang 

lebih, mereka yakin anaknya bisa mengaji dan shalat, tamanan SD 

Muhammadiyah mampu bersaing dengan sekolah lain, memiliki tingkah laku 

yang baik dan SD tersebut sangat menjanjikan untuk masa depan anak. Selain 

                                                           
10 Shovi Umul Isnaini. Persepsi Mahasiswa Non-Muslim terhadap Pembelajaran Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Malang. Malang: Universitas Muhammadiyah 

Malang. 2014. hlm. 84-85 
11 Hasmiati. Analisis Persepsi Masyarakat Kawasan Adat Amma Toa Kajang Terhadap 

Muhammadiyah. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Vol V Desember No. 2 2017. hlm. 148 
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itu, faktor lain yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap SD 

Muhammadiyah yaitu karena memiliki lokasi yang starategis, mendukungnya 

lingkungan sekolah, kondisi gedung yang baik, tenaga pengajar memadai dan 

SD tersebut memiliki prestasi yang baik dbandingkan dengan sekolah lain.12 

Berdasarkan penelitan terdahulu yang telah dijabarkan diatas, tidak ada 

peneliti yang melakukan penelitian mengenai persepsi mahasiswa Murakata 

non-Muhammadiyah terhadap praktik keagamaan. Hal tersebut yang membuat 

peneliti ingin melakukan penelitian dengan topik tersebut. 

B. Kerangka Teoritis 

1. Persepsi 

a) Pengertian Persepsi 

Istilah persepsi banyak dipergunakan dibidang psikologi. Secara 

etimologi, persepsi dari bahasa Inggris yaitu perception yang berarti 

tanggapan atau daya untuk memahami sesuatu. Secara terminologi 

seperti dinyatakan oleh Purwodarminto, persepsi adalah tanggapan 

langsung dari suatu objek atau proses individu mengetahui berbagai 

macam hal melalui alat indera.13 Menurut Sarlito, persepsi adalah proses 

akhir dari sebuah pengamatan yang diawali dengan diterimanya stimulus 

dari lingkungan lalu ditangkap oleh organ-organ bantuannya (alat indera) 

yang kemudian masuk kedalam otak. Didalam otak terjadi proses 

berpikir yang akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman.14 Persepsi 

adalah pengalaman atau pandangan mengenai suatu peristiwa, objek atau 

                                                           
12 Aidil, F. Persepsi Masyarakat terhadap SD Muhammadiyah di Desa Teluk Kecamatan Lais 

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi. Palembang: UIN Raden Patah. 2016. 

hlm. 63 
13 Purwodarminto. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1990. hal. 758-759 
14 Sarlito W. Sarwono. Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: Rajawali Pers.2010. hlm. 86 
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suatu hubungan yang didapatkan dengan menyimpulkan informasi 

tersebut lalu menafsirkannya.15 

David Matsumoto menjelaskan bahwa persepsi adalah kesan dari 

individu mengenai bagaimana cara individu menerima stimulus dari 

lingkungan dan bagaimana mereka memproses stimulus yang 

didapatkan.16 Leavitt Harold J mengatakan bahwa dalam arti sempit, 

persepsi yaitu sebuah penglihatan (bagaimana cara individu melihat 

sesuatu), lalu dalam arti luas adalah sebuah pengertian atau pandangan 

(bagaimana individu mengartikan atau memandang sesuatu).17 Menurut 

Widayatun, persepsi atau tanggapan merupaka suatu proses mental yang 

terjadi dalam diri individu yang akan menunjukkan bagaimana individu 

tersebut merasakan, melihat, meraba, memberi, dan mendengar (kerja  

alat indera) di lingkungan.18 

Pikiran, perasaan dan pengalaman individu akan turut aktif 

mempengaruhi proses terbentuknya suatu persepsi. Menurut Gibson, 

persepsi adalah sebuah proses kognitif yang digunakan oleh individu 

untuk menafsirkan (pemberian arti) dan memahami dunia disekitarnya 

(objek yang diamati atau lingkungan).19 Persepsi individu mempunyai 

perbedaan pada sudut pandang, yaitu penginderaan yang 

                                                           
15 Jalaluddin Rakhmat. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1993. Hlm. 51 
16 Muhammad Ardhiansyah. Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Aparatur Desa 

(Studi Kasus di Desa Tegalbinangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Bandar Lampung: 

Universitas Lampung. 2017. Hlm.13 
17 Heriyanto. Persepsi masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Bagian Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul DIY. Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta. 2014. Hlm.9 
18 Muhammad Ardhiansyah. Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Aparatur Desa 

(Studi Kasus di Desa Tegalbinangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Bandar Lampung: 

Universitas Lampung. 2017. Hlm.13 
19 Pinaryo. Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap Program 

Kewirausahaan Mahasiswa. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.2014. hlm 55 
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mempersepsikan sesuatu hal itu baik (positif) maupun negatif yang 

berpengaruh pada tindakan individu yang nyata atau tampak.20 Persepsi 

tumbuh atau timbul karna lingkungan hidup terdiri dari beberpa objek, 

peristiwa, dan sebagainya yang lalu ditangkap oleh alat indera 

(penglihatan, pendengaran, pengecap & penciuman). Dalam praktik, 

pengindraan itu tidak berdiri sendiri, melainkan adanya kombinasi dari 

berbagai indera.21 Persepsi bersifat individual karena berkaitan dengan 

perasaan, pengalaman dan kemampuan berpikir individu yang tidak sama 

sehingga dalam mempersepsi sebuah stimulus akan menghasilkan hasil 

yang berbeda-beda.22  

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

persepsi adalah sebuah proses kognitif (berpikir) dari sebuah pengalaman 

dan sebuah pandangan mengenai sesuatu hal (objek) yang diamati atau 

lingkungan (dengan berbagai alat indera) lalu ditafsirkan dan 

dipraktikan. 

b) Aspek Persepsi 

Menurut Walgito, terdapat tiga aspek persepsi, yaitu:23 

1) Kognisi; meliputi pandangan, penafsiran dan penilaian individu 

terhadap suatu objek yang akan dipersepsi. 

                                                           
20 Ikhsan Fuady, dkk. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta terhadap 

Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 21 No.1, 

Juli: 88-101. hlm. 90. 
21 Sarlito W. Sarwono. Psikologi Lingkungan. PT Grasindo. Jakarta. Cetakan ke2 1995. hlm. 45.  
22 Nur Ardita Rahmawati. Persepsi Masyarakat terhadap Keberadaan Museum Misi Muntilan 

sebagai sarana Pendidikan Karakter. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 2017. Hlm.7 
23 Jefri Reza Pahlevi. Hubungan antara Persepsi terhadap Pelayanan Keperawatan dengan 

Kepercayaan (Trust) terhadap RSUD Dr. Moewardi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2013. Hlm. 5 (http://eprints.ums.ac.id/27012/9/02._Naskah_Publikasi.pdf) 



 

14 

 

2) Afeksi; meliputi perasaan individu dalam menghadapi suatu objek 

persepsi yang didasarkan pada keadaan emosional. 

3) Konasi; meliputi bagaimana kecenderungan individu bertindak 

terhadap objek yang dipersepsi. 

Menurut Mc Dowell dan Newell, terdapat dua aspek yang 

melatarbelakangi terjadinya persepsi, yaitu:24 

1) Kognitif; cara berpikir, memaknai, mengenali dan memberi arti pada 

suatu rangsangan, yaitu pandangan individu berdasarkan informasi 

yang diterima oleh pancar indera, pengalaman atau yang dilihat 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Afeksi; cara individu dalam merasa dan mengekspresikan emosi 

terhadap suatu rangsangan berdasarkan nilai-nilai dalam dirinya yang 

akan mempengaruhi persepsinya. 

Berdasarkan dari beberapa aspek diatas, peneliti menggunakan aspek 

milik Walgito, yaitu kognisi (individu berpikir mengenai sesuatu hal atau 

objek), afeksi (individu merasakan sesuatu hal atau objek), dan konasi 

(individu melakukan atau bertindak terhadap sesuatu hal atau objek). 

c) Proses terjadinya Persepsi 

Proses persepsi adalah peristiwa dua arah, yaitu sebagai hasil aksi 

dan reaksi. Bimo Walgito mengatakan bahwa individu dapat menyadari 

                                                           
24 Andi Sudarsono. Persepsi terhadap Kesehatan dengan Kesadaran (Mindfulness) Menyetor 

Sampah Anggota Klinik Asuransi Sampah di Indonesia Medika. Malang: Universitas Muhammadiyah 

Malang. 2015. Hlm. 7 
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dan menimbulkan persepsi, maka ada syarat yang harus terpenuhi, 

yaitu:25 

1) Terdapat objek yang akan dipersepsi 

Suatu objek akan memunculkan suatu stimulus yang akan 

mengenai panca indera. Stimulus tersebut dapat datang dari luar 

langsung menyentuh panca indera atau reseptor maupun datang dari 

dalam yang langsung menyentuh saraf sensoris yang bekerja seperi 

reseptor. 

2) Panca indera atau reseptor 

Reseptor atau panca indera adalah alat yang digunakan untuk 

menerima stimulus. Selain itu, adapula saraf sensoris digunakan 

sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke 

pusat susunan saraf yaitu otak (pusat kesadaran). 

3) Adanya perhatian 

Perhatian adalah langkah pertama sebagai persiapan dalam 

melakukan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi 

dalam diri individu. 

Proses persepsi terjadi dua tahap, yaitu:26 

1) Tahap Atensi 

Tahap ini adalah individu memperhatikan stimulus (memberikan 

perhatian) yang didahului oleh tereksposnya individu terhadap 

rangsangan tertentu. Proses ini terjadi dalam alam sadar, maka 

                                                           
25 Septyan Wahyu Adhitama. Persepsi Siswa Kelas VII terhadap Pembelajaran Aktivitas AIR di 

SMP Negeri 2 Klaten. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 2016. Hlm.9 
26 Melysa. Persepsi Penonton tentang Tayangan Dr.Oz Indonesia Trans TV. Banten: Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa. 2015. Hlm. 24-31 
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sebelumnya individu harus menyadari bahwa adanya rangsangan 

tersebut melalui mekanisme panca indera. Individu lebih dulu 

memperhatikan kejadian atau rangsangan tersebut. Persepsi 

mensyaratkan kehadiran suatu objek untuk dipersepsi (termasuk 

individu lain atau diri individu itu sendiri). 

2) Tahap penafsiran 

Tahap ini adalah proses penerimaan arti terhadap pesan atau 

infromasi yang diterima, mengorganisasikan stimulus, dan 

mengisinya dengan penafsiran secarakonsisten dengan rangkaian 

stimuli yang dipersepsi. 

Dari beberapa proses terjadinya persepsi diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa proses terjadinya lebih dulu harus adanya suatu 

objek yang akan dipersepsi. Setelah adanya sebuah objek, individu lalu 

memberikan perhatian (atensi) terhadap objek tersebut. Setelah itu 

timbullah suatu stimulus mengenai alat indera atau reseptor 

(pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sebagainya) lalu individu 

melakukan penafsiran (penerimaan arti terhadap pesan yang diterima 

terhadap suatu objek). 

d) Faktor - faktor yang Mempengaruhi Presepsi 

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:27 

1) Faktor internal; adalah faktor yang terdapat dalam diri individu itu 

sendiri, meliputi: 

                                                           
27 Sri Ana Melda. Analisis Persepsi Masyarakat tentang Peran Muhammadiyah dalam 

Memberikan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Medan: 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2017. 
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- Fisiologis; informasi masuk melalui aat indera, lalu informasi 

tersebut akan mempengaruhi dan melengkapi suatu usaha untuk 

menafsirkan (memberikan arti) kepada lingkungan sekitar. 

Persepsi tiap individu berbeda, sehingga interpretasi terhadap 

lingkungan juga berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi kapasitas 

indera. 

- Perhatian; individu memerlukan sejumlah energi untuk fokus atau 

memperhatikan bentuk fisik atau fasilitas mental (pada suatu 

objek). Energi tiap individu berbeda, sehingga perhatian terhadap 

suatu objek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi 

persepsi. 

- Minat; persepsi terhadap suatu objek bervariasi, tergantung pada 

seberapa banyak energi atau perceptual vigilance (kecenderungan 

individu memperhatikan tipe tertentu dari sebuah stimulus atau 

dapat dikatakan minat). 

2) Faktor eksternal; karakteristik dari lingkungan dan objek yang 

terlibat didalamnya. Hal tersebut dapat mengubah sudut pandang 

individu terhadap lingkungan dan mempengaruhi bagaimana 

individu merasakan atau menerimanya. 

Menurut Jalaludin Rakhmat, faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya persepsi adalah:28 

1) Faktor fungsional 

                                                           
28 Heriyanto. Persepsi masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Bagian Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul DIY. Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta. 2014. Hlm.11 
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Faktor ini berasal dari pengalaman masa lalu, kebutuhan, dan hal 

lainnya yang termasuk dalam faktor personal. Krech dan Crutchfield 

menyebutkan bahwa persepsi bersifat selektif secara fungsional, 

yang berarti bahwa objek yang mendapat tekanan dalam persepsi 

adalah objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan 

persepsi. 

2) Faktor struktural 

Faktor ini berasal dari luar individu, seperti lingkungan, nilai-

nilai dalam masyarakat, budaya, dan hukum yang berlaku. Hal 

tersebut akan mempengaruhi individu saat mempersepsikan sesuatu. 

Berdasarkan beberapa faktor diatas, peneliti menggunakan milik 

Jalaludin Rakhmat, yaitu faktor fungsional (berasal dari kebutuhan, 

masa lalu dan hal lainnya yang berkaitan dengan faktor personal) dan 

struktural (berasal dari budaya, lingkungan, nilai masyarakat dan 

sebagainya).  

2. Praktik Keagamaan  

a) Pengertian Praktik Keagamaan 

Menurut Quraish Shihab, praktik keagamaan adalah pelaksanaan 

secara nyata apa yang terdapat dalam system kepercayaan kepada Tuhan 

karena kebutuhan.29 Praktik keagamaan adalah tingkatan sejauh mana 

individu mengerjakan ritual keagamaannya, seperti shalat, puasa, haji, 

dan sebagainya.30 Menurut Nico Syukur Dizter, praktik keagamaan 

                                                           
29 M. Quraish Shihab. Membumikan al-Qur’an. Mizan. Bandung. 1994. hlm. 21 
30 M. Husnul Maafi. Pengaruh Kegiatan Keagamaan terhadap Akhlakul Kharimah Siswa di 

MTsN Aryojeding Rejotangan Tulungagung Tahun Ajaran 2016/2017. Tulungagung: IAIN Tulungagung. 

Hlm.18 
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adalah sesuatu yang dilakukan secara nyata tentang hal yang ada dalam 

suatu sistem kepercayaan manusia kepada Tuhan karena maksud 

tertentu.31 

Menurut Glock Stark dari Suroso dan Ancok terdapat lima jenis   

dimensi keberagamaan salah satunya adalah dimensi peribadatan atau    

praktik keagamaan (ritualistik).32 Dimensi praktik agama mencakup 

perilaku ketaatan, penyembahan dan macam-macam yang dilakukan 

untuk memperlihatkan komitmen seseorang bagi agama yang dianutnya. 

Praktik-praktik keagamaan ini terbagi atas 2 bagian, yaitu:33 

1) Ritual, merujuk kepada seperangkat ritus. Tindakan keagamaan     

formal dan praktik-praktik suci pengharapan para pemeluknya 

melaksanakan, misalnya dalam menampakkan ritual, dalam agama 

Islam diterapkan dengan sembahyang di masjid. 

2) Ketaatan adalah tindakan persembahan dan pikiran seseorang yang 

sepontan informal dan bersifat pribadi. Sehingga ketaatan merupakan 

wujud dari sebuah keyakinan.34 

Dalam melakukan praktik keagamaan, pedoman umat Islam 

terdiri dari dua komponen dasar, yaitu bersumber dari Hadits dan    

Qur’an, yang dilakukan dalam bentuk perilaku atau perbuatan. Perilaku 

atau perbuatan tersebut akan dilakukan secara berulang dalam hal 

komonikasi dalam kehidupan sosial, sehingga mempunyai peluang untuk 

                                                           
31 Nico Syukur Dister. Pengalaman dan Motivasi Bearagama: Pengantar Psikologi Agama. 

Kanisius. Yogyakarta. 1988. hlm.71 
32 Agus Hakim. Perbandingan Agama: Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan: Majusi-

Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha. Diponegoro. Bandung. 1979. hlm. 77 
33 Roland Roberston. Ed, Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta. 1993. hlm. 295-296. 
34 Agus Hakim. Perbandingan Agama. Diponegoro. Bandung. 1996. hlm. 147-148 
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dilakukan atau di contoh oleh orang lain lalu berkembang menjadi pola 

perilaku bersama-sam yang mempunyai daya ikat dan dampak terhadap 

adanya suatu penyimpangan. Pada bagian ini, suatu teknik beragama bisa 

berubah-ubah menjadi perbuatan sosial beragama sebagai hasil atau 

produk proses sosial yang berkaitan.35 

b) Praktik Keagamaan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) 

Pada mula kehadirannya, Muhammadiyah dibenturkan pada 

masalah khilafiyah dalam praktik keagamaan dan pengamalannya, dalam 

bidang peribadatan. Oleh karenanya dibutuhkan suatu rujukan yang pasti 

untuk kalangan Muhammadiyah supaya tidak terjadi pertikaian dalam 

melakukan peribadatan. Hal tersebut yang menjadi latar belakang 

dibentuknya Majelis Tarjih yang saat itu memiliki tugas utama, yaitu 

agar anggota persyarikatan tidak terombang-ambing oleh ikhtilaf. 

Aktivitasnya lebih berorientasi pada usaha yang memutuskan dan  

membahas persoalan keagamaan yang menjadi perselisihan disaat itu 

dengan cara mengambil pendapat yang dianggap dalilnya lebih kuat.36 

Dalam melakukan praktik keagamaan orientasi kalangan warga 

Nahdlatul Ulama (NU) merujuk kepada pendirinya yaitu K.H. 

Hasyim Asy’ari yang bermazhab adalah hal yang sangat prinsipil. Agar 

dapat memahami arti dan maksud sebenarnya dari Hadist dan Al-Qur’an. 

K.H. Hasyim Asy’ari menetapkan pilihan untuk bermazhab Syafi’i, 

karena beliau menggeluti kebiasaan keilmuan syafi’iyah dan mazhab ini 

                                                           
35 Mahda Reza Kurniawan. Tradisi Nahdlatul Ulama dalam Prespektif Hukum Islam. Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo. 2012. Hlm. 5-6 
36 Sembodo Ardi Widodo. Konstruksi keilmuan Muhammadiyah dan NU. Jurnal Al-Ulum 

Volume. 11, Nomor 2, Desember 2011. hlm. 213-214 
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diikuti oleh kebanyakan orang-orang di Indonesia serta dalam 

menentukan hukum-hukum Islam sering mengambil jalan tengah. 

dengan ketertarikannya dengan sistem mazhab ini, didalam memahami 

ajaran Islam maka K.H. Hasyim Asy’ari mencari terlebih dahulu 

pendapat-pendapat para ulama termasyhur di abad pertengahan yang 

secara sistematis tersusun dan lengkap dalam kitab kuning, tidak 

langsung mengambil dari sumber aslinya (Hadist dan Al-Qur’an). Lalun 

hasil yang didapat disesuaikan dengan Hadist dan Al-Qur’an, Hal 

tersebut dilakukan agar menjaga jangan sampai umat Islam salah dalam 

menafsirkan Hadist dan Al-Qur’an yang jadi sumber ajaran Islam.37 

Dikedua ormas tersebut (Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama) 

terdapat sebuah lembaga yang bertugas menentukan fatwa yag berkaitan 

dengan hukum Islam. Dalam kalangan Muhammadiyah yaitu lembaga 

Tarjih atau Lajrnah Tarjih sedangkan di kalangan NU terdapat lembaga 

Bahstul Masail. Maka praktik keagamaan yang dilakukan kalangan 

Muhammadiyah dan NU terdapat perbedaan dalam beberapa 

pelaksanaannya, yaitu: 

1) Qunut  

Qunut memiliki arti tunduk kepada Allah dengan penuh 

kebaktian. Menurut Muktamar Muhammadiyah, qunut berarti berdiri 

(lama) dalam shalat dengan membaca ayat Al-Qur‘an dan berdoa 

sekehendak hati yang diperselisihkan ulama, sehingga memilih tidak 
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melaksanakannya dikarenakan tidak dapat dijadikan hujjah.38 Salah 

satu dasar hadis yang menjadi dasar ialah hadis hadis riwayat Ahmad 

yang mengatakan sesungguhnya Nabi S.A.W. pernah melakukan 

qunut selama sebulan, lalu meninggalkannya (tidak melakukan 

qunut). maka Muhammadiyah tidak membenarkan dengan qunut di 

shalat subuh 

Menurut Imam Malik dan Syafi‘i qunut subuh dikategorikan 

dalam perkara sunnah ab‘adh (apabila lupa tidak dikerjakan maka 

disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi), yang mana kalangan 

NU mengikuti mazhab tersebut. Abdul Munir Mulkhan cendrung 

memberi arti khusus pada apa yang dinamakan qunut, yaitu berdiri 

sebentar pada shalat subuh sesudah rukuk pada rakaat kedua dengan 

membaca doa: Allahummahdini fiman hadait… dan seterusnya.39 

Salah satu dasar hadis yang digunkan yang artinya: “Sesungguhnya 

Nabi Muhammad melakukan qunut selama sebulan mendoakan 

kebinasaan atas mereka, kemudian tidak melakukannya lagi. Maka 

adapun pada sembahyang subuh, masih berqunut sehingga wafat”. 

(HR jamaah dan dianggap sahih oleh al-Hakim, alBaihaqi, al-

Daruquthni dll.)   

2) Shalat Tarawih 

Shalat tarawih ialah ibadah yang dilakukan hanya dibulan 

Ramadhan sesudah shalat Isya (qiyamul-Lail). Shalat Tarawih dapat 

dikerjakan secara bersama-sama (jamaah) ataupun sendirian 

                                                           
38 Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2, 

cet.VI. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah. 2003. hlm. 76-77. 
39 Yusuf Amin Nugroho. Fiqh Al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah. e_book. 2012. hlm. 73 
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(munfarid).40 Shalat tarawih mempunyai hukum, yaitu sunnah 

muakad. penjelasan diatas ulama dari kalangan NU dan 

Muhammadiyah sepakat tidak terdapat ikhtilaf. Di kalangan NU 

melaksanakan shalat tarawih biasa dikerjakan sebanyak 20 raka‘at.41 

Berdasarkan riwayat dari Ibnu Hajar yang menyebutkan bahwa 

Rasulullah dan kaum muslimin shalat bersama-sama sebanyak 20 

raka‘at pada malam Ramadhan. Rasulullah tidak keluar ketika 

malam ketiga, malam itu orang-orang berkumpul, Kemudian paginya 

beliau bersabda: Aku takut kalau tarawih diwajibkan atas kalian, 

kalian tidak akan mampu melaksanakannya. 

Sementara pada kalangan Muhammadiyah, tarawih biasa 

dilaksanakan sebanyak 8 raka‘at. Apa yang dipraktikkan di kalangan 

Muhammadiyah tersebut sebenarnya berbeda dengan apa yang 

diterangkan dalam putusan Tarjih Muhammadiyah mengenai jumlah 

raka‘at shalat tarawih. Dalam himpunan putusan Tarjih diterangkan 

bahwa jumlah raka’at shalat tarawih dan witir tidak harus 11 raka‘at 

(sudah termasuk witir), tapi bisa kurang dari itu, asalkan jumlah 

raka‘atnya gasal.42 Dalil yang menjadi rujukan adalah hadis 

Abdullah bin Abu Qais dan hadis Abi Salamah, yang artinya: 

Abdullah bin Abu Qais bertanya kepada Aisyah “Berapa raka’at 

Rasulullah shalat witir?” Ia menjawab: “Ia kerjakan witir empat lalu 

tiga atau enam lalu tiga, atau delapan lalu tiga atau sepuluh lalu tiga, 

                                                           
40 Tim Penyusun. Materi Keislaman & ibadah. Universitas Muhammadiyah Malang. 2013. hal. 

165-166 
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42 Ibid.. hlm. 89 
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ia tak pernah berwitir kurang dari tujuh raka’at dan tidak lebih dari 

tiga belas.” (HR. Abu Dawud). 

3) Tawasul 

Tawasul berarti berdoa kepada Allah dengan perantara 

(wasilah). Dalam pengertian yang lain tawasul merupakan suatu 

yang dijadikan perantara untuk mendekatkan diri (tawajjuh) kepada 

Allah guna menuju sesuatu yang diharapkan dariNya. Tawassul tidak 

hanya dilakukan kepada orang yang masih hidup, namun juga dapat 

dilakukan kepada orang yang sudah meninggal, biasanya dijadikan 

perantara adalah orang-orang yang dipercaya keshalehannya, para 

Wali, dan Nabi-nabi. Salah satu bentuk (ibadah) tradisi NU adalah 

ziarah ke makam Auliya dan Shalihin. Dalam ziarah kubur inilah, 

warga NU mengaplikasikan tawassul melalui para wali yang telah 

meninggal.43 Muhammadiyah jelas tidak sepakat pada praktik berdoa 

dengan cara melalui wasilah atau perantara (tawasul) dan menilai 

perbuatan tersebut termasuk bid’ah. Tuntunan berdoa yang baik, 

sebagaimana dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah hanya 

menyebutkan bahwa doa itu diawali shalawat Nabi dengan memuji 

Allah terlebih dahulu, lalu menyampaikan isi doa, kemudian diakhiri 

dengan membaca hamdalah.44 

Bagi warga NU bertawasul kepada wali yang sudah 

meninggal termasuk Nabi hukumnya adalah Sunnah. Namun dari 

kalangan Muhammadiyah, yang dibolehkan hanyalah tawasul 
                                                           

43 Ibid. hlm. 95. 
44 Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 1, cet.VII. 

Suara Muhammadiyah. Yogyakarta. 2003. hlm. 83-84. 
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kepada orang sholih yang masih hidup dan dengan asma‘ul husna, 

sedangkan dengan orang yang sudah meninggal tawasul tidak boleh 

dilakukan, karena bisa mengarah kepada perbuatan syirik. 

4) Dzikir 

Dalam surat al-A‘raf ayat 205 yang artinya: Dan sebutlah 

(nama) Tuhannmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa 

takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan 

petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dalam 

hadis riwayat Abu Musa, ia berkata: Kami pernah bersama Nabi 

S.A.W dalam suatu perjalanan, kemudian orang-orang mengeraskan 

suara dengan bertakbir. Lalu Nabi bersabda: Wahai manusia, 

rendahkanlah suaramu. Sebab sesungguhnya kamu tidak berdoa 

kepada (Tuhan) yang tuli, dan tidak pula jauh, tetapi kamu sedang 

berdoa kepada (Allah) Yang Maha Mendengar dan Maha Dekat.” 

(HR. Muslim). Hadis ini menyatakan agar merendahkan suara ketika 

berdoa kepada Allah, karena Allah Swt tidak tuli dan tidak jauh, 

melainkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat.45 Ayat al-Qur‘an 

dan hadis tersebut yang berkaitan dengan doa dan dzikir menurut 

Muhammadiyah tentang dzikir setelah shalat dengan suara keras. 

Merendahkan suara ketika berdzikir dapat membuat hati menjadi 

tenang. 

Dzikir dari kalangan NU memiliki tradisi melakukan puji-

pujian (shalawat, syair, dll). NU biasa menggelar acara mujahadah, 

                                                           
45 Yusuf Amin Nugroho. Fiqh Al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah. e_book. 2012. hlm. 99 
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dzikir akbar atau istighasah, yaitu yang intinya ialah melakukan   

dzikir dan doa bersama dalam sebuah majlis dzikir. Acara tersebut 

biasanya dilakukan dengan menggunakan pengeras suara di lapangan 

ataupun masjid.46 Kalangan NU menganggap dzikir berjamaah 

(istighasah) merupakan suatu perbuatan yang mulia karena berusaha 

menggemakan nama Allah. Dzikir bersama ataupun doa bersama 

merupakan sebagai memohon pertolongan menghadapi 

permasalahan yang besar, juga untuk menandingi panggung-

panggung maksiat yang dari hari ke hari semakin banyak membawa 

muda-mudi larut, sehingga memungkinkan untuk melupakan Allah.  
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