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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebagai sebuah perbandingan agar terhindar dari plagiasi, peneliti 

melakukan penelusuran terhadap penelitian – penelitian yang sudah ada 

sebelumnya. Dari penelusuran tersebut ditemukan beberapa penelitian 

terdahulu sebagai berikut: 

Jurnal yang ditulis oleh Faridi dengan judul “Persepsi Mahasiswa 

Terhadap Mata Kuliah Al Islam Dan Kemuhammadiyahan (AIK) : Internalisasi 

Nilai-Nilai Aik  Bagi Mahasiswa. Berdasarkan hasil pembahasan dari 

penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal. pertama, AIK perlu diberikan 

kepada mahasiswa karena keberadaaan Unversitas Muhammadiyah Malang 

(UMM) tidak lepas dari cita-cita Kemuhammadiyhan itu sendiri oleh karena itu 

mahasiswa perlu diberi pemahaman tentang perjuangan Muhammadiyah 

khususnya dalam bidang pendidikan, di samping itu untuk mewujudkan 

kecintaan mahasiswa terhadap almamater (UMM) serta untuk memperkaya 

khazanah mahasiswa terhadap wawasan keislaman demi mewujudkan suasana 

indah dalam perbedaan dalam keberagamaan. Kedua, AIK perlu diberikan, 

karena selain menjadi ciri khas perguruan/lembaga pendidikan yang ada di 

lingkungan Muhammadiyah juga  diharapkan setelah mahasiswa lulus 

memiliki bekal keislaman yang kuat, memiliki pengetahuan dan pemahaman 

tentang ajaran Islam secara murni, serta dapat mengamalkan nilai-nilai Islam 

dalam kehidupan yang sebanarnya sehingga mereka menjadi kader militan, 
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handal dan berkualitas unggul, tangguh, bertangungjawab terhadap perjuangan  

Muhammadiyah. Ketiga, Pembelajaran  mata kuliah AIK terasa monoton, 

terlalu menekankan pada aspek kognitif/hafalan dan kurang mendorong 

terbangunnya penjiwaan nilai-nilai keseharian.  Selain itu pembelajaran mata 

kuliah AIK disampaikan dengan metode konfensional (metode ceramah). 

Sebagian dosen belum menguasai metode-motode modern yang dapat 

menghindari  kebosanan mahasiswa dalam mengikuti AIK. Di samping itu 

pembelajaran AIK belum ditunjang oleh sarana-parasarana modern 

pembelajaran.
1
 

 Adapun jurnal lain yang ditulis oleh Syamsul Arifin dengan judul 

“Rekonstruksi Al-Islam-Kemuhammadiyahan (AIK) Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah Sebagai Praksis Pendidikan Nilai”. Berdasarkan hasil maka 

bisa disimpulkan bahwa UMM telah melakukan upaya-upaya pengembangan 

terhadap AIK. Mengingat AIK merupakan ciri khas PTM, maka 

pengembangan terhadap AIK semestinya juga dilakukan oleh PTM di luar 

UMM. Pengembangan terhadap AIK yang telah dilakukan oleh UMM dapat 

direkonstruksi sebagai berikut: pertama, pada paruh pertama dekade 1990-an, 

UMM memperkuat keberadaan lembaga strategis yang berfungsi sebagai 

“think tank” untuk mengembangkan AIK secara mendasar dan sistemik. 

Sebagai “think tank” AIK, lembaga ini telah mampu melakukan kerja-kerja 

intelektual untuk menemukan apa yang bisa disebut dengan substansi AIK. 

Pada periode ini, substansi AIK dipahami sebagai pranata pendidikan untuk 

                                                           
1
 Faridi. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Mata Kuliah Al Islam Dan Kemuhammadiyahan 

(Aik) : Internalisasi Nilai-Nilai Aik  Bagi Mahasiswa” artikel Progresiva : Vol. 4, No. 1, Agustus, 2001 
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memahami, menghayati, dan mewujudkan misi Islam sebagai agama rahmatan 

lil „alamin. Kemudian pada paruh kedua dekade 1990-an sampai 2010, terjadi 

pengembahan fase kedua yang disebut sebagai langkah rekonstruktif terhadap 

materi AIK. Pada fase kedua ini, mulai ada penguatan terhadap materi AIK 

dari perspektif IDI. Pengembangan berikutnya terjadi pada tahun 2010 yang 

melahirkan Kurikulum AIK 2010. Melalui Kurikulum AIK 2010 ini terjadi 

perubahan pada semua aspek AIK seperti tujuan umum AIK, Standar 

Kompetensi, desain pembelajaran, dan evaluasi.
2
 

Penelitian skripsi juga yang ditulis oleh Naning Sutriningsih dengan 

judul “Persepsi mahasiswa tentang kompetensi mengajar dosen pengampu pada 

kuliah struktur aljabar”. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat 

diperoleh bahwa 74,4% (dari 41) mahasiswa yang berprestasi rendah pada 

mata kuliah struktur aljabar memberikan persepsi baik terhadap kompetensi 

mengajarnya. 2,4% memberikan persepsi sangat baik dan 25,4% memberikan 

persepsi kurang baik. Kemudian, persepsi mahasiswa tentang kompetensi 

mengajar dosen tidak berkontribusi secarra signifikan terhadap rendahnya 

prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah struktur aljabar.
3
  

Penelitian skripsi lain ditulis Oleh Imam Syafei dengan judul 

“pengaruh tingkat pengetahuan agama  terhadap persepsi mahasiswa pada 

gerakan radikalisme berbasis agama  (studi pada mahasiswa uin raden intan 

                                                           
2
 Syamsul Arifin, “Rekonstruksi Al-Islam-Kemuhammadiyahan (Aik) Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah Sebagai Praksis Pendidikan Nilai”. Jurnal penelitian, Volume 13, Nomor 2, 
Agustus 2015 

3
 Naning Sutraningsih. “Persepsi Mahasiswa tentang Kompetensi mengajar Dosen 

pengampu pada mata kuliah struktur Aljabar”. Jurnal e-DuMath, Vol. 2. No. 1. Edisi Januari 

2016. Hal. 52.  
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lampung)”  Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan hasil 

penelitian sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan yaitu hipotesis 

penelitian tidak diterima, sehingga tingkat pengetahuan agama tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa pada gerakan 

radikalisme berbasis agama. Besarnya pengaruh pengetahuan agama terhadap 

persepsi mahasiswa pada gerakan radikalisme berbasis agama hanya 1,7% 

yang dikategorikan pengaruhnya sangat lemah.
4
 

Penelitian skripsi lain juga yang ditulis oleh Elok Fitriani Rafikasari 

dengan judul “analisis persepsi mahasiswa tentang adopsi simba jurusan 

manajemen zakat dan wakaf fakultas ekonomi dan bisnis islam iain 

tulungagung” berdasarkan Analisis deskriptif tentang persepsi mahasiswa 

jurusan MAZAWA FEBI IAIN Tulungagung pada adopsi teknologi SiMBA 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa merasa perlu untuk 

menggunakan SiMBA karena memiliki banyak manfaat dalam membantu 

mempermudah manajemen pengelolaan zakat. Selain itu adanya dorongan dari 

pihak jurusan dan fasilitas yang tersedia memudahkan mahasiswa dalam 

mengoperasikan SiMBA. Akan tetapi hal ini belum berimplikasi pada 

penggunaan nyata oleh mahasiswa yang ditunjukkan dengan kecilnya frekuensi 

penggunaan SiMBA oleh mahasiswa. Hal ini dikarenakan belum optimalnya 

penggunaan SiMBA dalam perkuliahan. Saran untuk penelitian selanjutnya 

adalah untuk dilakukan analisis statistik yang lebih mendalam guna 

mengetahui seberapa besar penerimaan mahasiswa pada adopsi teknologi 

                                                           
4
 Imam Syafei. “pengaruh tingkat pengetahuan agama  terhadap persepsi mahasiswa pada 

gerakan radikalisme berbasis agama  (studi pada mahasiswa uin raden intan lampung)”. Al-

Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 9, No.I 2018. 
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SIMBA serta variabel apa saja yang mempengaruhi. Sehingga dapat ditentukan 

strategi terbaik dalam meningkatkan penggunaan SIMBA oleh mahasiswa 

jurusan MAZAWA FEBI IAIN Tulungagung.
5
 

Penelitian skripsi lain ditulis oleh M. Fadillah dengan judul “Persepsi 

Mahasiswa PG-PAUD Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap PAUD 

di Kabupaten Ponorogo“  berdasarkan Persepsi mahasiswa Pendidikan Guru 

Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)  Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo terhadap pendidikan anak usia dini di Kabupaten Ponorogo sangat 

beragam, terutama dalam mendefinisikan pendidikan anak usia dini. Nmun 

secara keseluruhan mahasiswa sudah dapat mendefinisikan pendidikan anak 

usia dini dengan baik. Berkaitan dengan pemahaman mahasiswa terhadap 

pelaksanaan pembelajaran anak usia dini dapat dipahami bahwa pendidikan 

anak usia dini di Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan baik, meskipun 

masih ada beberapa kekurangan.  Adapun beberapa kendalakendala dalam 

pelaksanaan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Ponorogo berdasarkan 

persepsi mahasiswa PGPAUD Universitas Muhammadiyah Ponorogo, antara 

lain: sebagian guru belum memenuhi kualifikasi akademik D IV / S1 PAUD / 

S1 Psikologi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, masih terbatasnya 

bantuan dari pemerintah maupun swasta, dan rendahnya kesejahteraan guru.
6
 

                                                           
5
 Elok Fitriani Rafikasari. “analisis persepsi mahasiswa tentang adopsi simba jurusan 

manajemen zakat dan wakaf fakultas ekonomi dan bisnis islam iain tulungagung”. An-Nisbah: 

Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 05, Nomor 02, April 2019. 
6
 M. Abdillah, “Persepsi Mahasiswa PG-PAUD Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

terhadap PAUD di Kabupaten Ponorogo”. Jurnal obsesi : jurnal pendidikan anak usia dini, Vol 2 

No 1 (2018) Page  118 – 123. 
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Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di 

atas, ada beberapa hal yang penulis tekankan guna membedakan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Perbedaan terletak 

pada focus mencari persepsi tentang pembelajaran AIK yang berada di kampus 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

B. Landasan Teori 

1. Persepsi 

a. Pengartian Persepsi 

Kata persepsi memiliki beberapa makna, berikut ini 

dikemukakan beberapa pengertian tentang arti kata persepsi. bahwa 

“persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi 

untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah 

penginderaan (penglihatan, pendengaran, perabaan dan sebagainya ) “. 

Persepsi merupakan suatu proses yang terjadi pada seseorang yaitu 

proses memahami atau memberi makna terhadap setiap informasi yang 

diterima oleh seseorang melalui alat indra, dan selanjutnya seseorang 

mempersepsikan atau memahami informasi yang mereka terima. 

Berkaitan dengan pengertian persepsi. Penjelasan ini menunjukkan  

fungsi dari persepsi adalah untuk membantu orang memahami setiap 

informasi yang datang dari luar melalui indera secara logis dan teratur. 

Persepsi adalah proses psikologis diasosiasikan dengan interpretasi dan 

pemberian makna terhadap orang atau objek tertentu. persepsi 

didefinisikan sebagai interpretasi terhadap berbagai sensasi sebagai 
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representasi dari objek-objek eksternal.Jadi, persepsi adalah pengetahuan 

tentang apa yang dapat ditangkap oleh indra kita.
7
 

Proses internal yang dinamakan persepsi bermanfaat sebagai 

sebuah alat penyaring (filter) dan sebagai metode untuk mengorganisasi 

stimuli yang memungkinkan kita menghadapi lingkungan kita. Proses 

persepsi tersebut menyediakan mekanisme melalui seleksi stimuli dan 

dikelompokkan dalam wujud yang berarti. Akibatnya adalah bahwa kita 

lebih dapat memahami gambaran mengenai lingkungan yang diwakili 

oleh stimuli tersebut. Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif 

yang dialami oleh seseorang di dalam memahami informasi tentang 

lingkungan, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, 

perasaan dan penciuman. Persepsi pada hakikatnya adalah merupakan 

proses penilaian seseorang terhadap obyek tertentu saja. Persepsi adalah 

suatu proses dalam pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan 

menggunakan panca indera. Kesan yang diterima oleh individu sangat 

tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses 

berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh factor-faktor yang berasal 

dari dalam diri setiap individu.
8
 

Persepsi merupakan salah satu aspek kajian ilmu psikologi 

pendidikan. Persepsi adalah pengalaman tentang sebuah objek, peristiwa, 

atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

                                                           
7
 Isthy Qama Dewi, “Makalah Persepsi”. 

http://isthyqamadewi.blogspot.com/2012/06/makalah-presepsi.html, Di akses tanggal 22 februari 

2019. 
8
 Amrullah, “persepsi”. https://amrull4h99.wordpress.com/2009/10/21/persepsi/, Di akses 

tanggal 22 februari 2019. 

http://isthyqamadewi.blogspot.com/2012/06/makalah-presepsi.html
https://amrull4h99.wordpress.com/2009/10/21/persepsi/
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informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah memberikan makna 

pada stimuli indrawi. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis 

yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek 

dan gejala-gejala di sekitarnya. Persepsi adalah proses yang menyangkut 

masuknya pesan ataupun informasi ke dalam otak manusia. Melalui 

persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan 

lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera 

penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium.
9
 

Persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, 

mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk 

menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi adalah suatu 

proses pemberian arti ataupun makna terhadap lingkungan. Dalam hal ini 

persepsi mencakup penafsiran obyek, penerimaan stimulus (Input), 

pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah 

diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dan pembentukan 

sikap. Persepsi dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, yaitu sebagai 

proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan 

kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan hidup 

mereka.
10

 

Persepsi merupakan salah satu aspek kajian suatu ilmu dasar 

dalam psikologi pendidikan. Menurut Desiderato, persepsi adalah 

                                                           
9
 Slameto. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.(Jakarta: Rineka Cipta, 

cetakan ketiga, 1995), hlm 102 
10

 Ekwado Thomas, “Konsep Persepsi”. http://ekwadothomasfikes.blogspot.com/, 22 

februari 2019. 

http://ekwadothomasfikes.blogspot.com/
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pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi
11

. Persepsi 

merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam 

merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi 

adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam 

otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan 

suatu hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat 

inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan 

pencium
12

. 

Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan 

persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasi dan tempat yang 

sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-

perbedaan individu ataupun kelompok tersebut, perbedaan dalam 

kepribadian, perbedaan dalam sikap, atau perbedaan dalam motivasi. 

Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri 

seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses 

belajar dan pengetahuan dalam diri mereka masing-masing. Peran 

persepsi dalam pembelajaran meliputi 2 hal, yaitu: pertama sebagai 

bahan atau modal pembelajaran, entering behavior atau modal awal yang 

ada, dan yang kedua Sebagai hasil pembelajaran. Perubahan persepsi 

                                                           
11

 Dalam Rakhmat, Jalaluddin. “Psikologi Komunikasi”. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), hlm 51 
12

 Slameto. “Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”. (Jakarta: Rineka Cipta, 
cetakan ketiga, 1995), hlm 102
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juga dapat terjadi ketika kita membalikkan pola cara berpikir 

konvensional kita tentang sebuah masalah dan situasi
13

. 

Persepsi merupakan salah satu aspek kajian psikologi 

pendidikan. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi 

dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli 

indrawi.
14

 Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting 

bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di 

sekitarnya. Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan 

ataupun informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia 

terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan 

ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, 

perasa dan pencium.
15

 

Dari definisi – definisi yang sudah dijelaskan diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa Persepsi merupakan suatu proses yang terjadi 

pada seseorang yaitu proses memahami atau memberi makna terhadap 

setiap informasi yang diterima oleh seseorang melalui alat indra, dan 

selanjutnya seseorang mempersepsikan atau memahami informasi yang 

mereka terima. Persepsi juga merupakan salah satu aspek kajian ilmu 

psikologi pendidikan. Persepsi adalah pengalaman tentang sebuah objek, 

                                                           
13

 Aditya. Wahyu. Sila ke-6: Kreatif Sampai Mati. (Yogyakarta: Penerbit Bentang, 2013), 

hlm 28 
14

  Dalam Rakhmat, Jalaluddin. Psikologi Komunikasi. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), hlm 51 
15

  Slameto. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.(Jakarta: Rineka Cipta, 

cetakan ketiga, 1995), hlm 102 
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peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi juga bias 

diartikan sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan 

menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan 

gambaran keseluruhan yang berarti 

 

b. Jenis-jenis Persepsi 

1. Persepsi Visual 

Persepsi visual bisa didapatkan melalui penglihatan. Penglihatan 

merupakan kemampuan individu dalam mengenali cahaya dan 

kemudian menafsirkannya. Indra yang digunakan untuk penglihatan 

pada tubuh manusia adalah mata. Banyak hewan yang memiliki indra 

penglihatan namun tidak terlalu tajam sehingga menggunakan indra 

lainnya yang digunakan untuk bisa mengenali lingkungannya, 

misalnya saja seperti kelelawar yang menggunakan pendengaran. 

Manusia yang memiliki daya penglihatan yang menurun, bisa dibantu 

dengan menggunakan alat bantu penglihatan maupun menjalani 

operasi lasik untuk dapat memperbaiki daya penglihatan.
16

 

Jenis persepsi ini merupakan persepsi yang paling awal yang 

berkembang pada bayi serta bisa mempengaruhi bayi dan balita untuk 

dapat memahami kondisi di sekitarnya. Persepsi visual menjadi topik 

                                                           
16

 By Prof. Dr. Syamsul Bachri Thalib, M.Si. Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris 
Aplikatif (Jakarta:kencana, cetakan pertama, 2010). Hlm 176 
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utama yang berasal dari bahasan persepsi umum dan menjadi jenis 

persepsi yang paling sering dibicarakan sehari-hari 

2. Persepsi Auditori 

Jenis persepsi ini didapatkan dari indera pendengaran, yaitu 

telinga. Pendengaran merupakan kemampuan yang digunakan untuk 

mengenali suara. Pada manusia dan binatang yang bertulang belakang, 

pendengaran dilakukan oleh sistem pendengaran, mulai dari telinga, 

sistem syaraf, dan otak. Tidak semua suara bisa dikenali oleh semua 

hewan. Ada beberapa spesies yang hanya dapat mengenali frekuensi 

dan amplitudo tertentu. Manusia hanya dapat mendengar pada rentang 

suara 20 Hz – 20.000 Hz. Jika dipaksakan melebihi rentang tersebut, 

mendengarkan pada frekuensi tinggi secara terus menerus akan 

menyebabkan kerusakan pada sistem pendengaran.
17

 

3. Persepsi Perabaan 

Persepsi perabaan merupakan jenis persepsi yang didapatkan 

melalui indera kulit. Kulit terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lapisan 

epidermis, lapisan dermis, dan subkutis. Kulit memiliki fungsi sebagai 

pelindung untuk organ-organ bagian dalam, misalnya saja seperti 

tulang dan otot. Fungsinya sebagai alat peraba  yang dilengakapi 

dengan beragam reseptor yang peka pada berbagai rangsangan yang 

                                                           
17

 By Prof. Dr. Syamsul Bachri Thalib, M.Si. Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris 
Aplikatif (Jakarta:kencana, cetakan pertama, 2010). Hlm 174 
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didapatkan. Selain itu kulit juga memiliki fungsi sebagai alat ekskresi, 

mengatur suhu tubuh, dan lainnya. 

Berkaitan dengan fungsinya yang digunakan sebagai alat peraba, 

kulit dilengkapi reseptor khusus yang digunakan untuk menerima 

rangsangan. Reseptor  untuk menerima rasa sakit, ujungnya agak 

menjorok ke dalam masuk ke epidermis. Reseptor untuk tekanan, 

ujungnya di lapisan dermis dan jauh dari lapisan epidermis. Reseptor 

untuk rangsang panas dan sentuhan, ujung reseptornya berada di dekat 

lapisan epidermis. 

4. Persepsi Penciuman 

Persepsi penciuman didapatkan melalui indera penciuman yaitu 

hidung. Penciuman merupakan kemampuan dalam menangkap atau 

merasakan bau. Perasaan ini dimediasi sel-sel sensor yang secara 

khsuus berada di rongga hidung vertebrata dan analogi, sel sensor 

yang berada di antena invertebrata. Untuk jenis hewan penghirup 

udara, sistem penciuman digunakan untuk mendeteksi zat kimia atau 

pada kasus lainnya pada sistem penciuman aksesori, fase cair.
18

 

5. Persepsi Pengecapan 

Persepsi pengecepan didapatkan melalui indera pengecapan 

yaitu lidah. Pengecapan merupakan bentuk kemoreseptor langsung 

                                                           
18

 
18

 By Prof. Dr. Syamsul Bachri Thalib, M.Si. Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris 
Aplikatif (Jakarta:kencana, cetakan pertama, 2010). Hlm 175 
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yang menjadi salah satu panca indera yang ada di tubuh manusia. 

Indera ini memiliki kemmapuan untuk bisa mendeteksi rasa dari 

sesuatu yang dimakan. Pada manusia maupun hewan verterbrata lain, 

indera pengecapan memiliki keterkaitan akan indra penciuman dalam 

persepsi otak terhapa sebuah rasa. Sensasi pengecapan klasik, 

biasanya mencakup rasa manis, asin, pahit, dan asam. Namun 

beberapa belakangan ini, ahli psikofisik dan neurosains memberikan 

usulan terkait penambahan rasa baru seperti rasa gurih dan asam 

lemak. Pengecapan merupakan fungsi sensoris di dalam sistem syaraf 

pusat. Sel reseptor yang ada pada manusia bisa ditemukan pada lidah, 

langit-langit lunak, epiglotis, dan epitelium faring.
19

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan jenis – jenis persepsi 

ada lima. Pertama, visual yang bisa didapatkan melalui penglihatan, 

kedua, auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga, 

ketiga, perabaan merupakan jenis persepsi yang didapatkan melalui 

indera kulit, keempat, penciuman didapatkan melalui indera pencium 

yaitu hidung, dan yang kelima, pengecapan yang didapatkan melalui 

indera pengecapan yaitu lidah.    

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks dan ditentukan oleh 

dinamika yang terjadi dalam diri individu ketika individu mengamati 
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obyek dalam melibatkan aspek psikologis dan panca inderanya. faktor-

faktor yang menentukan persepsi menjadi dua, yaitu:
20

 

 

 

1. Faktor fungsional 

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, 

pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita 

sebut sebagai faktor personal. Faktor fungsional yang menentukan 

persepsi adalah obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang 

melakukan persepsi. 

2. Faktor structural 

Faktor struktural adalah faktor-faktor yang berasal semata-mata 

dari sifat stimulus fisik terhadap efek syaraf yang ditimbulkan pada 

sistem syaraf individu. Faktor-faktor struktural yang menentukan 

persepsi menurut teori Gestalt bila kita ingin memahami suatu peristiwa 

kita tidak dapat meneliti faktor-faktor yang terpisah tetapi 

memandangnya dalam hubungan keseluruhan.  

Selain faktor kebutuhan di atas, bahwa cara individu melihat 

dunia adalah berasal dari kelompoknya serta keanggotaannya dalam 
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masyarakat. Artinya, terdapat pengaruh lingkungan terhadap cara 

individu melihat dunia yang dapat dikatakan sebagai tekanan-tekanan 

sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang 

adalah sebagai berikut: 

a. Faktor  internal:  perasaan,  sikap  dan  karakteristik individu, 

prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, 

keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, 

dan motivasi. 

b. Faktor  eksternal:  latar  belakang  keluarga,  informasi  yang 

diperoleh, pengetahuan  dan  kebutuhan  sekitar,  intensitas,  ukuran,  

keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau 

ketidak asingan suatu objek. 

Berdasarkan berbagai definisi persepsi di atas, secara umum 

persespi dapat didefinisikan sebagai  proses pemberian makna, 

interpretasi dari stimuli dan sensasi yang diterima oleh individu,  dan 

sangat dipengaruhi faktor faktor internal maupun ekternal  masing – 

masing individu tersebut.  

 d. Proses terjadinya Persepsi 

Ada empat tahap dalam proses pembentukan persepsi yaitu 

sejumlah tahapan ketika seorang individu mengelola informasi yang 
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masuk dalam dirinya. Keempat tahap itu masing-masing; eksposure, 

attention, comprehension dan retention.
21

 

1. Exposure; tahap dimana seseorang mulai menerima informasi 

melalui panca indera yang dimiliki. Informasi diperoleh dengan cara 

melihat ataupun mendengarkan secara langsung informasi-informasi 

mengenai suatu hal tertentu. 

2. Attention; seseorang mulai menempatkan informasi-informasi yang 

diterima ke dalam sebuah stimulus. Informasi-informasi tersebut 

mulai dicerna melalui pikiran seseorang. 

3. Comprehension; seseorang mulai menginterpretasikan informasi 

yang masuk tersebut menjadi sebuah arti yang spesifik. Informasi 

tersbut menjadi berkembang dan menjadikannya persepsi yang 

berbeda antara setiap individu-individu yang menerima informasi 

tersebut. 

4. Retention; tahap dimana seseorang sudah mulai tidak mengingat lagi 

keseluruhan dari apa yang mereka baca, lihat atau dengar meskipun 

mereka sudah tertarik dan dapat menginterpretasikan informasi 

tersebut. 

Adapun pendapat lain menjelaskan proses terjadinya pesepsi, Pada saat 

memperhatikan sesuatu berarti individu tidak memperhatikan yang 
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lainnya. Mengapa dan apa yang disaring biasanya berasal dari beberapa 

faktor eksternal dan internal.
22

 

1. Faktor eksternal terdiri dari:  

a. Ukuran, sesuatu yang besar maka akan lebih mudah menarik 

perhatian. 

b. Kontras, sesuatu keadaan yang berlatar belakang kontras biasanya 

sangat menonjol.  

c. Intensitas kuatnya suatu rangsangan, contohnya suara keras di 

dalam ruangan yang sepi. 

d. Gerakan, perhatian seseorang akan lebih tertarik kepada obyek 

yang bergerak untuk dilihat daripada obyek sama tapi diam. 

e. Sesuatu yang baru. Obyek baru yang berada di lingkungan yang 

dikenal akan lebih menarik perhatian. 

2. Faktor internal terdiri dari: 

a. Faktor fisiologis, seseorang yang distimulus oleh apa yang terjadi 

di luar dirinya melalui penginderaan seperti mata, kulit, lidah, 

telinga,dan hidung tidak semua memiliki kekuatan penginderaan 

yang sama. 

b. Faktor psikologis, meliputi motivasi dan pengalaman belajar masa 

lalu. 
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Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwasanya proses 

terjadinya persepsi ada empat tahap dalam proses pembentukannya yaitu 

exposure, attention, comprehension, retention. Dan pendapat lain juga 

menjelaskan faktor yang disaring dari eksternal dan internal.  

2. Pembelajaran  

a. Pengertian pembelajaran  

Pembelajaran adalah proses kegiatan dalam dunia pendidikan, 

yang di dalamnya terdapat unsur pendidik, peserta didik, metode (cara 

mendidik), dan target (tujuan pendidikan), serta alat (sara-prasarana) 

yang diperankan secara interaktif dan bersinambungan.
23

  Jika 

Pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu upaya membuat 

peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar, 

dan tertarik untuk terus – menerus mempelajar agama Islam, baik untuk 

kepentingan mengetahui bagaimana cara beragama yang benar maupun 

mempelajari Islam sebagai pengetahuan
24

. Maksud dari penjelasan diatas 

bahwasanya pembelajaran adanya suatu interaksi guru dan peserta didik, 

dan adanya proses kegiatan yang dilakukan dengan adanya target dan 

tujuan serta alat sebagai sarana pra sarana yang diperankan secara 

interaktif dan berkesinambungan. Dalam hal ini pembelajaran sangat 

beragam untuk dikaji, salah satunya tentang pembelajaran agama, yang 
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sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Upaya seorang pendidik 

dalam melakukan hal tersebut ada beberapa system, metode, dan alat 

yang bias membantu pendidik untuk menjalankan tugas mereka sampai 

ketujuan pembelajaran itu sendiri.  

Sedangkan Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar 

yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik 

untuk meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
25

 pendidikan agama islam 

adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar 

senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu 

menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta 

menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.  

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam 

adalah sebuah sistem pendidikan yang mengupayakan terbentuknya 

akhlak mulia peserta didik serta memiliki kecakapan hidup berdasarkan 

nilai-nilai Islam. Karena pendidikan agama Islam mencakup dua hal. 

Pertama, mendidik peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan nilai-

nilai atau akhlak Islam.  Kedua, mendidik peserta didik unuk 

mempelajari materi ajaran Islam yang sekaligus menjadi pengetahuan 

tentang ajaran Islam iu sendiri. Sedangkan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam adalah suatu upaya membuat peserta didik dapat belajar, 

                                                           
25

 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis kompetensi (Konsep dan 
Implementasi Kurikulum 2004), (Bandung: Ramaja Rosdakarya, cet. III, 2006) 



 

30 
 

butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus 

menerus mempelajari agama Islam, baik untuk kepentingan mengetahui 

bagaimana cara beragama yang benar maupun mempelajari Islam sebagai 

pengetahuan yang mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif tetap 

dalam tingkah laku seseorang yang baik dalam kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

 

b. Strategi  Pembelajaran 

Strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, 

kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif. Strategi juga 

dapat didefinisikan sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, 

termasuk di dalamnya adalah rencana aksi (action plans) untuk mencapai 

tujuan tersebut dengan secara eksplisit mempertimbangkan kondisi 

persaingan dan pengaruh-pengaruh kekuatan di luar organisasi yang 

secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi 

Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam 

mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk unique 

berbasis kompetensi internal serta kemampuan mengantisipasi 

lingkungan.
26

 

Pada dasarnya banyak strategi pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran PAI. Terdapat delapan strategi 

pembelajaran, meliputi; strategi pembelajaran ekspositori, strategi 
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pembelajaran inkuiri, strategi pembelajaran konstektual, strategi 

pembelajaran kooperatif, berbasis masalah, strategi pembelajaran foxfire, 

strategi pembelajaran PAIKEM, dan strategi pembelajaran tematik. 

Strategi tersebut dapat digunakan pada pembelajaran PAI. Implementasi 

multi strategi pembelajaran tersebut dalam pembelajaran PAI diuraikan 

secara ringkas pada penjelasan berikut:
27

  

1. Strategi pembelajaran ekspositori  

ekspositori adalah bentuk pembelajaran yang lebih menekankan pada 

bertutur atau bercerita secara verbal. Pendidik  mempunyai peran 

paling utama untuk bertutur di hadapan peserta didik. Para peserta 

didik bertugas untuk menyimak dengan baik materi yang disampaikan 

oleh pendidik. Materi pelajaran sudah dirancang dan disiapkan dengan 

baik oleh pendidik sehingga ketika bertutur atau bercerita mampu 

menjiwai dengan baik. Strategi ekspositori ini digunakan secara 

langsung oleh pendidik pada materi yang bersifat fakta-fakta sejarah 

yang sudah tidak menuntut lagi untuk berfikir ulang. Strategi 

ekspositori cocok digunakan pada mata pelajaran Sejarah Kebudayan 

Islam (SKI), “tentunya tidak juga digunakan secara berkelanjutan.    

2. Strategi pembelajaran inkuiri 

Inkuiri merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis 

kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil 
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dari temuan diri sendiri. Guru harus selalu merancang kegiatan yang 

merujuk pada kegiatan menemukan, apapun materi yang diajarkannya. 

Adapun siklus inkuiri terdiri dari: observasi (observation), bertanya 

(questioning), mengajukan dugaan (hypotesis), pengumpulan data 

(data gathering), dan penyimpulan (conclussion). Sementara langkah 

kegiatan inkuiri adalah sebagai berikut: merumuskan masalah, 

mengamati atau melakukan observasi, menganalisis dan menyajikan 

hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya, 

dan mengoptimalisasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, 

teman sekelas, guru, atau audiensi yang lain.  

3. Strategi pembelajaran kontektual 

strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan 

siswa secara penh ntuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan 

menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga 

mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan 

mereka. Ada tiga hal yang harus dipahami. Pertama CTL menekankan 

kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan 

materi, kedua CTL mendorong agar siswa dapat menemukan 

hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan 

nyata, ketiga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam 

kehidupan. 

4. Strategi pembelajaran kooperatif 
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embelajaran kooperatif adalah strategi pengajaran yang sukses di 

mana tim kecil, masing-masing dengan siswa dari tingkat kemampuan 

yang berbeda, menggunakan berbagai aktivitas belajar untuk 

meningkatkan pemahaman mereka tentang suatu subjek. Setiap 

anggota tim bertanggung jawab tidak hanya untuk belajar apa yang 

diajarkan tetapi juga untuk membantu rekan belajar, sehingga 

menciptakan suasana prestasi bersama-sama. Students work through 

the assignment until all group members successfully understand and 

complete it. Siswa bekerja melalui penugasan sampai semua anggota 

kelompok berhasil memahami dan menyelesaikannya. 

5. Strategi Pembelajaran berbasis masalah 

pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) merupakan 

kegiatan pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk 

memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah 

yang disajikan  pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih 

siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah. pembelajaran ini dapat meningkatkan 

pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 

mempelajari biologi, sehingga siswa dapat memperoleh manfaat yang 

maksimal baik dari proses maupun hasil belajarnya. Metode penelitian 

pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional dan 

kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

(Problem Based Learning.).  
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6. Strategi pembelajaran foxfire 

foxfire sebenarnya merupakan metode penugasan atau pemberian 

tugas kepada peserta didik untuk melakukan kajian kemasyarakatan ke 

suatu daerah, kemudian hasil kajian itu disusun dalam bentuk tulisan 

singkat, dan akhirnya diterbitkan sebagai bentuk laporan. Tentu saja, 

materi penugasan tersebut adalah yang terkait dengan materi pelajaran 

yang diajarkan. Tujuan yang  akan dicapai dengan menggunakan 

metode ini adalah untuk (1) meningkatkan kesadaran siswa tentang 

pentingnya menjaga warisan sosial dan budaya masyarakat, (2) 

meningkatkan keterampilan siswa dalam proses pengumpulan data, 

dan (3) meningkatkan keterampilan menulis. 

7. Strategi pembelajaran PAIKEM 

Pembelajaran PAIKEM adalah sebuah pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan yang 

beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan 

pemahamannya, dengan penekanan peserta didik belajar sambil 

bekerja, sementara guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu 

belajar (termasuk pemanfaatan lingkungan), supaya pembelajaran 

lebih menarik, menyenangkan dan efektif. 

8. Strategi pembelajaran tematik 

Strategi pembelajaran tematik adalah perpaduan dari urutan kegiatan, 

cara pengorganisasian materi pelajaran dan siswa-siswi, peralatan dan 

bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 



 

35 
 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Pembelajaran Tematik adalah merupakan suatu bentuk model 

pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran 

untuk  memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Dalam 

menanamkan konsep atau pengetahuan dan keterampilan, siswa tidak 

harus diberi latihan hafalan berulang-ulang ( drill ), tetapi ia belajar 

melalui latihan pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan 

konsep lain yang sudah dipahami. Ada proses interaksi penalaran, 

menghubungkan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang 

lain. 

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya Terdapat delapan strategi 

pembelajaran, meliputi; strategi pembelajaran ekspositori, strategi 

pembelajaran inkuiri, strategi pembelajaran konstektual, strategi 

pembelajaran kooperatif, berbasis masalah, strategi pembelajaran foxfire, 

strategi pembelajaran PAIKEM, dan strategi pembelajaran tematik. 

Strategi tersebut dapat digunakan pada pembelajaran PAI. 

d. Metode Pembelajaran 

Metode merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk 

menyajikan materi pembelajaran bahasa secara teratur, tidak ada satu 

bagian yang bertentangan, dan semuanya berdasarkan pada suatu 

pendekatan tertentu. Pendekatan bersifat aksiomatis yaitu pendekatan 

yang sudah jelas kebenarannya, sedangkan metode bersifat prosedural 

yaitu pendekatan dengan menerapkan langkah-langkah. Metode bersifat 
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prosedural maksudnya penerapan dalam pembelajaran dikerjakan melalui 

langkah-langkah yang teratur dan secara bertahap yang dimulai dari 

penyusunan perencanaan pengajaran, penyajian pengajaran, proses 

belajar mengajar, dan penilaian hasil belajar. 

Metode pembelajaran selanjutnya dapat dijabarkan ke dalam 

teknik pembelajaran. Teknik menunjuk kepada ragam khas penerapan 

sesuatu metode dengan latar tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan 

guru, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa dan sebagainya teknik 

pembelajaran sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam 

mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Hubungan 

pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran dapat 

diilustrasikan dalam diagram di bawah ini. Metode pembelajaran adalah 

langkah operasional atau implementatif dari strategi pembelajaran yang 

dipilih dalam mencapai tujuan belajar. Ketepatan penggunaan suatu 

metode akan menunjukkan berfungsinya suatu strategi pembelajaran. 

Strategi pembelajaran masih bersifat konseptual dan untuk 

mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran 

tertentu.
28

 Adapun Macam- Macam Metode Pembelajaran sebagai 

berikut:
29

 

1. Ceramah 
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ceramah adalah setiap penyajian informasi secara lisan, baik 

yang formal dan berlangsung selama 45 menit maupun yang informal 

dan hanya memakan waktu 5 menit. Dalam kaitannya dengan 

pembelajaran, ceramah adalah metode mengajar dalam bentuk 

penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ceramah merupakan 

metode tertua yang paling lazim digunakan dalam berbagai situasi. 

Selain sering digunakan juga paling sering dikritik. Mereka 

berpendapat bahwa metode ceramah dianggap tidak tepat dipakai 

dalam dunia pendidikan dan pengajaran karena bertentangan dengan 

prinsip belajar yaitu pelajar harus aktif. 

2. Diskusi 

Diskusi adalah percakapan ilmiah yang berisi pertukaran 

pendapat, pemunculan ide-ide serta pengujian pendapat yang 

dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok untuk 

mencari atau memperoleh kebenaran. Sedangkan dalam metode 

pembelajaran, Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan 

pelajaran dengan menugaskan pelajar atau kelompok pelajar 

melaksanakan percakapan ilmiah untuk mencari kebenaran dalam 

rangka mewujudkan tujuan pengajaran. Metode diskusi tidak banyak 

melibatkan pengarahan guru. Karenanya, diskusi mengandung unsur-

unsur demokratis. Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Tiap peserta didik 
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diharapkan memberikan sumbangan sehingga seluruh kelompok 

kembali dengan pemahaman yang dibina bersama. 

3. Metode Demonstrasi dan Eksperimen 

Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan 

peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk 

memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik. 

Eksperimen sama artinya dengan percobaan. Dalam suatu eksperimen, 

orang ingin mengetahui pengaruh faktor tertentu terhadap sesuatu.  

Metode demonstrasi dan eksperimen adalah suatu cara menyajikan 

bahan pelajaran dengan memperlihatkan atau mempertunjukkan 

sesuatu proses dan hasil dari proses itu untuk mencapai tujuan 

pengajaran. 

4. Metode Tugas dan Resitasi 

Metode resitasi (penugasan) adalah metode penyajian bahan di 

mana guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan 

kegiatan belajar. Metode ini bisa dilaksanakan di rumah, di sekolah, di 

perpustakaan dan di tempat lainnya. Tugas belajar yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik di rumah biasa diistilahkan dengan 

pekerjaan rumah (PR); Pertanggungjawaban peserta didik terhadap 

tugas-tugas tersebut disebut resitasi. Metode tugas dan resitasi di 

samping merangsang peserta didik untuk aktif belajar, baik secara 

individual maupun kelompok, juga menanamkan tanggung jawab. 
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Oleh sebab itu tugas dapat diberikan secara individual ataupun 

kelompok. 

5. Metode Kerja Kelompok 

Metode Kerja Kelompok adalah suatu cara menyajikan bahan 

pelajaran dengan menyuruh peserta didik (secara kelompok) 

mengerjakan tugas tertentu untuk mencapai tujuan pengajaran. Kelas 

merupakan satu kesatuan individu-individu peserta didik yang di 

samping memiliki ciri khas masing-masing juga memiliki potensi 

untuk bekerja sama. Atas dasar itu, guru dapat memanfaatkan potensi 

tersebut untuk kepentingan mengajar dengan metode kerja kelompok, 

baik dengan menjadikan kelas sebagai satu kesatuan maupun dengan 

membaginya menjadi kelompok-kelompok kecil (subsub kelompok). 

6. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two 

way traffic sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan 

peserta didik. Guru  bertanya peserta didik menjawab, atau peserta 

didik bertanya guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya 

hubungan timbal balik secara langsung antara guru dan peserta didik. 

Peserta didik yang biasanya kurang mencurahkan perhatiannya 

terhadap pelajaran yang diajarkan melalui metode ceramah akan 

berhati-hati terhadap pelajaran yang diajarkan melalui metode Tanya 
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jawab. Sebab anak tersebut sewaktu-waktu akan mendapat giliran 

untuk menjawab suatu pertanyaan yang akan diajukan kepadanya. 

7. Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving Method) 

Metode pemecahan masalah adalah suatu cara menyajikan 

bahan pelajaran dengan menghadapkan pelajar kepada persoalan yang 

harus dipecahkan atau diselesaikannya dalam rangaka pencapaian 

tujuan pengajaran Metode pemecahan masalah (problem solving) 

bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu 

metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan 

metodemetode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai 

kepada menarik kesimpulan. 

Metode atau Teknik penyajian untuk memotivasi peserta didik 

agar mampu menerapkan sebuah pengetahuan dan pengalamannya untuk 

memecahkan suatu masalah. Berbeda pula dengan cara peserta didik 

terdorong dan mampu berfikir bebas dan cukup keberanian untuk 

mengemukakan pendapat sendiri. Perlu dipahami bahwa suatu metode 

mungkin hanya cocok dipakai untuk mencapai tujuan tertentu jadi 

dengan sasaran yang berbeda, pendidik hendaknya menggunakan Teknik 

penyajian yang sama. Bila beberapa tujuan ingin diperoleh maka guru di 

tuntut untuk memiliki kemampuan tentang penggunaan beberapa metode 

atau mengombinasikan beberapa metode yang relevan.
30
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Dapat diambil kesimpulan dari beberapa define diatas  Metode 

merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi 

pembelajaran bahasa secara teratur, tidak ada satu bagian yang 

bertentangan, dan semuanya berdasarkan pada suatu pendekatan tertentu. 

Metode pembelajaran selanjutnya dapat dijabarkan ke dalam teknik 

pembelajaran. Teknik menunjuk kepada ragam khas penerapan sesuatu 

metode dengan latar tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, 

ketersediaan peralatan, kesiapan siswa dan sebagainya teknik 

pembelajaran sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam 

mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Metode atau Teknik 

penyajian untuk memotivasi peserta didik agar mampu menerapkan 

sebuah pengetahuan dan pengalamannya untuk memecahkan suatu 

masalah. 

e. Sistem Pembelajaran 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk tujuan tertentu. Sistem juga merupakan seperangkat 

unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur-unsur 

tersebut dengan lingkungan. Adapun Sistem Pembelajaran terdiri atas 

sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan yang 

bekerja bersama-sama, secara efektif dan reliabel (dapat dipercaya), 

dalam sebuah kerangka khusus untuk memberikan kebutuhan aktivitas-

aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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Beberapa tipe sistem pembelajaran terbagi dalam sejumlah kelompok 

yaitu
31

: 

1. Pembelajaran di kelas (langsung, berhadapan)  

2. Pembelajaran melalui siaran (televisi dan radio)  

3. Paket pembelajaran mandiri (belajar mandiri/sendiri)  

4. Pembelajaran berbasis web atau jaringan (intranet atau internet)  

5. Aktivitas-aktivitas laboratorium  

6. Workshop (lokakarya)  

7. Seminar  

8. Pengalaman lapangan  

9. Pembelajaran dengan komputer (pelatihan berbasis 

komputer/desktop multimedia)  

Sistem pembelajaran terdiri dari beberapa komponen, meliputi. 

1. Tujuan, Sistem pembelajaran terdiri dari beberapa komponen, yaitu 

sebagai berikut. Pertama, apa yang ingin guru ajarkan kepada siswa 

dan yang diinginkan guru dari siswanya pada akhir suatu 

pembelajaran. Dan yang kedua, Apa yang diinginkan oleh siswa untuk 

dipelajari dan apa yang seharusnya siswa tahu pada akhir suatu 

pembelajaran. Mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut adalah 

salah satu syarat untuk pembelajaran yang baik, karena melalui 

jawaban pertanyaan ini akan terindikasi tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dalam proses pembelajaran. 
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2. Metode, Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang 

digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun 

dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

3. Media, Media berasal dari bahasa Latin “medium” yang berarti 

perantara antara sumber pesan ke penerima pesan/informasi. 

Sedangkan media pembelajaran dapat diartikan sebagai perantara 

antara sumber pesan (pendidik) ke penerima pesan (peserta didik), 

yang diantarkan adalah pesan pembelajaran. Media dapat dibagi 

menjadi audio, visual, media bergerak, manipulatif, teks, dan manusia.  

4. Alat pelajaran (Equipment) Merupakan alat-alat yang dipakai untuk 

belajar/pelajaran. Misalnya: papan tulis, spidol, buku tulis, OHP, dll. 

5. Lingkungan belajar adalah lingkungan yang melingkupi terjadinya 

proses pembelajaran. Lingkungan ini meliputi lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. 

6. Manusia/orang (People) Merupakan komponen yang sangat penting 

dalam sistem pembelajaran. Dalam pembelajaran, orang-orang saling 

terlibat secara langsung, kecuali dalam aktivitas belajar sendiri. 
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Agama Islam juga telah mengatur 3 hal ini dalam surah An Nahl Ayat 

125 : 

اُْدُع اِلَى َسبِْيِل َربَِّك بِْلِحْكَمْه َواْلَمْىِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلهُْم بِالَّتِى ِهَي اَْحَسُه اَنَّ َربََّك 

  هَُى اَْعلَُم بَِمْه َضلَّ َعهْ  َسبِْيلِِه َوهَُىاَْعلَُم بِْلُمهتَِدْيهَ 

“(Wahai Nabi Muhmmad SAW) Serulah (semua manusia) 

kepada jalan (yang ditunjukkan) Tuhan Pemelihara kamu dengan 

hikmah (dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian 

mereka) dan pengajaran yang baik dan bantalah mereka dengan 

(cara) yang terbaik. Sesungguhnya Tuhan pemelihara kamu, Dialah 

yang lebih mengetahui (tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya 

dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk). 

Dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem adalah suatu jaringan kerja 

dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, terkumpul bersama-

sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk tujuan tertentu. Adapun 

Pembelajaran dalam surah An-Nahl ayat 125 ini tercantum 3 pembahasan 

pembelajaran yaitu tentang hikmah yang bisa diartikan bijaksana, nasihat 

nasihat yang baik, dan yang terakhir yaitu tentang diskusi seringkali 

diterapkan dalam setiap pembelajaran. 

3. Al Islam dan Kemuhammadiyahan ( AIK ) 

Dalam pembahasan tentang fitrah manusia telah dikemukakan bahwa 

pada dasarnya semua manusia itu mengakui adanya Allah Swt, walaupun 

memaklumkan bahwa dirinya sebagai seorang ateis dan kumunis mengatakan 

”tidak ada tuhan” yang berari, dibalik ucapannya itu ia mengatakan ”ada tuhan 
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tetapi dalam ketiadaannya”. Manusia memahami secara benar tentang dari 

mana, bagaimana, dan kemana kehidupan ini, yang dapat diciptakan 

ketentraman, keadilan dan kesejahteraan lahir maupun batin baik terhadap diri 

maupun lingkungannya di alam kehidupan ini. Memahami hal tersebut manusia 

mencoba melakukan perenungan-perenungan untuk mecari tahu jawabannya 

secara benar dan memuaskan diri, meski hasilnya selalu tidak memuaskan, atau 

dengan yang lain saling berbeda, yang pada gilirannya melahirkan kekacauan 

yang berkesinambunngan. 

Al Islam-Kemuhammadiyahan atau yang disebut dengan AIK sebagai 

praksis pendidikan nilai di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). AIK 

merupakan salah satu ciri khas PTM sebagaimana ketentuan Pedoman 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEDI/ I.0/B/2012 tentang 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Pada Pasal 9 ayat 2 terdapat ketentuan 

sebagai berikut: “Perguruan Tinggi Muham madiyah wajib memiliki ciri khas 

kurikulum Al-Islam Kemuhammadiyahan yang diatur lebih lanjut dengan 

ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.”Sebagai kelanjutan dari ketentuan ini, 

semua PTM yang tersebar di Indonesia menyelenggarakan pendidikan AIK 

sejak semester pertama. AIK bisa dikatakan sejenis pendidikan agama Islam 

(PAI) di perguruan tinggi umum yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang 

beragama Islam. Perbedaannya, kalau PAI cukup diberikan hanya satu 

semester, sedangkan AIK bisa sampai empat semester. Sekedar contoh, 

Universitas Muhammadiyah Malang merancang AIK sampai empat semester 

dengan penjenjangan sebagai berikut: AIK I, AIK II, AIK III, dan AIK IV. 
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Kurikulum AIK selama ini sangat beragam karena tidak adanya 

standarisasi kurikulum yang dimaksud aspek substansif disini adalah isi dan 

materi kurikulum (core curriculum) AIK, yang meliputi: tujuan, Standar 

Kompetensi, program dan materi.32
 

1. Tujuan Kurikulum  

Kurikulum ini bertujuan untuk: 

a. Memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang ajaran Islam yang 

dapat  menumbuhkembangkan kekuatan Iman dan amal sholeh. 

b. Memberikan keterampilan membaca Al-Qur‟an dan Al-Hadist sebagai 

sumber utama ajaran Islam. 

c. Memberikan keterampilan beribadah yang berdasarkan pada Al-Qur‟an 

dan Al-Hadist. 

d. Memberikan pemahaman tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, 

dakwah dan Tajdid (pembaharuan). 

e. Memberikan Guideline untuk berprilaku posistif (berakhlak karimah) 

dalam kehidupan mahasiswa yang berdasarkan pada nilai – nilai 

keislaman dan kemuhammadiyahan.   

2. Standar Kompetensi 
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Setelah menyelesaikan program pembelajaran melalui kurikulum ini, 

diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi sebagai berikut: 

a. Mampu membaca dan memahami Al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

b. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang Aqidah dan ibadah yang sesuai 

dengan tuntunan Al-Qur‟an dan Al-Hadist. 

c. Menghayati pengetahuan tentang aqidah dan ibadah serta terampil 

mengaktualisasikan dalam aktivitas sehari-hari sehingga terpancar dalam 

sifat dan prilaku.  

d. Memahami Muhammadiyah secara utuh nilai dari asal – usul, ideologi, 

paham keagamaan, strategi gerakan, makna kehadiran, hingga nilai – 

nilai yang dijunjung tinggi menjadi perhatian Muhammadiyah. 

e. memahami pengetahuan tentang Al-Qur‟an dan As-Sunnah kaitannya 

dengan Akhlak dalam kehidupan social. 

f. dapat menghayati pengetahuan akhlak dalam kehidupan social dan 

terampil mengaktualisasikan dalam kerja keilmuan maupun kerja 

kemanusiaan.  

3. Program dan Materi Pendidikan 

Materi kurikulum ini diberikan melalui program perkuliahan reguler 

dan program sertifikasi dalam bentuk paket selama 4 smester. Paket materi 

untuk pragram perkuliahan reguler dikelompokkan menjadi tiga yaitu 

Mubtadiah (Dasar/Basic), Mutawassithah (Menengah), dan Mutaqaddimah 
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(Tinggi). Sedangkan untuk Program Sertifikasi dikelompokkan menjadi dua 

yaitu Program pembentukan kpribadia dan kepemimpinan (P2KK) dan 

pembinaan baca tulis Al-Qur‟an.  

Dari penejelasan diatas menegaskan bawa pendidikan AIK dalam 

kurikulum ini lebih meorientasikan sebagai materi pengembangan kepribadian. 

Oleh sebab itu, proses pembelajaran diharapkan dapat memberikan nuansa 

yang mendorong mahasiswa untuk menyadari posisinya sebagai orang yang 

memiliki tugas mulia untuk membangun diri dan kehidupan kearah yang 

diridhai Allah Swt sehingga terjadi proses evaluasi dan inovasi dalam diri 

mahasiswa secara berkelanjutan. 

 


