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 البحث ملخص

 احلكومية اإلسالمية الدين عالء جبامعة التكنولوجياو العلوم كلية طالب ميول يتناول البحث ىذا
 إسالمية مواد أربع على بناء مباحث أربعة إىل حبثو مدار فينقسم اإلسالمي، بالتعاليم عملهم إىل مكاسر
 القرآن واألخالق، العقيدة: وىي املذكورة، الكلية يف املطبقة الدراسية للمناىج وفقا توزيعها يتم مما تعليمية،

 السابقة األربع املواد من لكل أن البحث خالل من ويبدو. العبادة وفقو واحلديث، امللموسة، والوقائع الكرمي
 الذين الطالب وىم الدراسة، أو البحث عليهم يقام الذين اختارىا تصرحيات أربعة فيو تتمثل بيانيا جدوال
. البحث ىذا عليهم أجري

 بو يقفون موقف أو سلوك من البحث عليهم يقام الذين عليو يكون ما تقدمي حياول البحث فهذا
 أو كشفها ميكن اليت اجلداول شكل يف تقدميها أعيد مث االستبانة، عرب إليهم تقدميها مت اليت التصرحيات من

 التصرحيات من موقفهم أو سلوكهم فيو يتمثل الذي والعرض. بيان أو شرح من يليها ما إىل بالنظر حتديدىا
 من مقدار للبحث يكون ولكي بل. مباشرة املقابلة طريق عن الطالب قالو الذي ريحالتص يؤيده املوجهة
 فقد. الطالب قبل من البيان يصحبها الشأن ىذا من املدرسون هبا يقف اليت التصرحيات فإن والسداد، الصدق
 تريغوالسي يقةبطر املسمى وىو  البحثية، املناىج من الوضع يناسب مبا القضايا ىذه عالج يف الباحث استعان

(triangulasi)، احملصول اآلخر البيان يؤيدىا االستبانة طريق عن امليدان يف عليها احملصول البيانات أن وىي 
 .واملكتبة والتوثيق كاملقابلة أخرى بطريقة عليو

Kata Kunci: Materi, Perilaku, dan Mahasiswa 

Pendahuluan 

Secara umum, semua materi pembelajaran yang disajikan melalui kegiatan 

perkuliahan bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa melalui tiga ranah 

yaitu, kognitif, afektif, dan psikomotor. Tiga ranah tersebut menjadi sasaran 

pengembangan secara sekaligus agar dalam diri mahasiswa terjadi keseimbangan 

antara kecerdasan intelektual, penghayatan, dan pelaksanaan atau pengamalan. 

Dengan kata lain, pendidikan tidak menghendaki penekanan pada ranah tertentu 

dengan mengenyampingkan ranah yang lain. 
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Kognitif (kecerdasan intelektual) misalnya, meskipun ranah ini sering 

dijadikan ukuran untuk menentukan tingkat kesuksesan belajar pada seluruh jenjang 

pendidikan formal, namun tidak boleh dinilai lebih utama dibandingkan dengan dua 

ranah lainnya. Jika tidak demikian, maka mahasiswa akan memiliki ketimpangan 

keilmuan yang motivasi belajarnya terbatas pada kemampuan menyelesaikan soal-

soal ujian, dan tidak sampai pada penghayatan dan dorongan untuk melaksanakannya 

dalam bentuk tindakan nyata atau sikap dan perilaku sehari-hari. Sementara yang 

sangat diharapkan adalah nilai-nilai agama yang tampak pada diri seseorang.  

Apabila materi keagamaan diterima sebagai kebutuhan untuk ranah kognitif 

semata, berarti materi tidak punya daya tarik atau tidak diprogram sebagai bahan 

pembelajaran yang menghendaki adanya perwujudan dalam bentuk tindakan atau 

pelaksanaan, sehingga materi tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap sikap dan 

perilaku mahasiswa. Sebaliknya, jika materi diprogramkan sejak awal akan berlanjut 

sampai pelaksanaan, maka akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku, sebab 

mereka akan mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental untuk itu. Hal ini 

juga sangat ditentukan oleh kreatifitas dosen dalam menyusun program pembelajaran 

dan menyajikan materinya melalui kegiatan perkuliahan secara tepat.  

Mahasiswa fakultas Sainstek UIN Alauddin Makassar menerima materi 

Agama Islam melalui empat mata kuliah, yakni Ulumul Qur’an atau Al-Qur’an dan 

Kenyataan Empiris; Hadis; Akidah Akhlak; Fiqhi Ibadah. Disamping itu, mahasiswa 

juga menerimah Mata kuliah PIKIH2
 (ekstra-kurikuler), yang salah satu materinya 

adalah retorika. Materi retorika berisikan ungkapan-ungkapan hikmah yang 

mendorong mahasiswa memiliki semangat menuntut ilmu, meraih sukses yang tinggi, 

hormat kepada guru, menunjukkan sikap dan akhlak mulia.  Materi ini diambil dari 

ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, qaul sahabat, qaul ulama, syair-syair akhlaqy, dan kata-

kata hikmah lainnya. 

Materi tersebut jika dipahami dan dihayati dengan baik, sudah cukup 

menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menunjukkan sikap dan akhlakul karimah. 

Ditambah lagi dengan nilai sakralitas yang menyertai materi-materi keagamaan dan 

kreatifitas dosen dalam menyajikannya diharapkan mampu berpengaruh terhadap 

mahasiswa untuk bersikap dan berperilaku secara positif sesuai dengan nilai-nilai 

keagamaan dan Kode Etik sebagai mahasiswa Islam.
3
  

Meskipun materi keagamaan yang disajikan diharapkan berpengaruh 

terhadap sikap dan perilaku, namun mahasiswa kerap kali menampakkan sikap yang 

bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan Kode Etik tersebut. Jika demikian, 

materi keagamaan yang mengandung nilai sakralitas belum sepenuhnya memberikan 

jaminan terhadap pengendalian sikap dan perilaku mahasiswa.  Karena itu, menjadi 

                                                           
2
PIKIH adalah singkatan dari “Pencerahan Iman dan Keterampilah Hidup”. Program ini 

dilaksanakan oleh Lembaga Bahasa UIN Alauddin Makassar, diikuti oleh seluruh mahasiswa pada 

semua jurasan dan fakultas. 
3
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sangat menarik untuk diteliti untuk mengetahui pengamalan ajaran Islam bagi 

mahasiswa sebagai pengaruh pembelajaran materi keagamaan. Tulisan ini merupakan 

hasil penelitian terhadap kecenderungan pengamalan ajaran Islam tersebut khususnya 

bagi mahasiswa Fakultas Sainstek UIN Alauddin Makassar. 

Materi Keagamaan: Pengaruh atas Kecenderungan Perilaku Mahasiswa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku diartikan dengan 

“tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan atau (reaksi) terhadap lingkungan.”
4
 

Sementara menurut ilmu pendidikan, lingkungan adalah segala sesuatu yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang secara fisik dan psikhis 

sehingga terjadi perubahan pada dirinya, baik perubahan dari sikap tidak tahu 

menjadi tahu, maupun dari sikap kanak-kanak atau belum dewasa menjadi dewasa.
 5

  

Jika demikian, perilaku merupakan efek yang timbul sebagai umpan balik atau reaksi 

terhadap rangsangan yang datang dari luar diri seseorang, atau hasil interaksi dengan 

lingkungan tempat seseorang tersebut berada.  

Secara spesifik dalam pembahasan ini, lingkungan dimaksudkan sebagai 

lingkungan pendidikan yang merupakan subjek sekaligus objek interaksi mahasiswa 

dalam melakukan aktivitas belajar yang di dalamnya terpadu tiga unsur penting, 

yakni mahasiswa (peserta didik) sebagai pihak yang belajar, dosen (pendidik) sebagai 

fasilitator dan mediator pembelajaran, dan materi keagamaan sebagai bahan 

pembelajaran. 

Pembahasan ini menguraikan kecenderungan pengamalan ajaran Islam yang 

merupakan perilaku mahasiswa sebagai pengaruh atau efek berinteraksi dengan 

lingkungan belajarnya. Oleh karena lingkungan belajar memiliki cakupan yang sangat 

luas, maka dalam pembahasan dibatasi pada aspek “pembelajaran materi 

keagamaan.”  

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa di Fakultas Sains dan 

teknologi, materi keagamaan diklasifikasi dalam empat bagian sebagai mata kuliah, 

yakni Mata kuliah Aqidah Akhlak, Al-Qur’an dan Kenyataan Empiris, Hadis, dan 

Fiqhi Ibadah. Pengakuan yang bersumber dari mahasiswa yang menjadi ukuran untuk 

menentukan bahwa perilaku tertentu dari mereka merupakan efek atau pengaruh dari 

pembelajaran materi keagamaan tersebut. 

Untuk menentukan perilaku yang terbentuk sebagai pengaruh pembelajaran 

materi keagamaan tersebut, di bawah ini dikelompokkan menurut mata kuliah 

masing-masing, yakni sebagai berikut: 

1. Aqidah Akhlak 

Sehubungan dengan materi pembelajaran dalam mata kuliah ini, ada empat 

kategori dari perilaku mahasiswa yang hendak diketahui dan diangkat sebagai bahan 

                                                           
4
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Keempat 

(Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1056. 
5
Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ibid., h. 675. 
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pertanyaan. Pertanyaan yang diangkat dalam angket bersumber dari materi 

pembelajaran dari empat mata kuliah keagamaan tersebut, serta hasil wawancara 

dengan beberapa mahasiswa. Hal itu dilakukan agar memastikan bahwa materi yang 

ditanyakan benar telah diterima mahasiswa.  

Untuk mengetahui jumlah responden yang memberikan respon terhadap tiap 

item pertanyaan, di bawah ini terdapat tabel yang memberikan keterangan, yakni 

sebagai berikut: 

Tabel  I 

NO. MATERI SS S RG TS STS 

1. Setelah memahami materi Aqidah Akhlak, maka 

saya hanya dapat mempercayai dan 

mengamalkan sesuatu yang tegas dan shahih 

dalilnya dalam Islam. 

 

5 

 

85 

 

10 

 

 

- 

 

- 

2. Setalah memahami pentingnya Aqidah Akhlak, 

maka semua tugas perkuliahan sehubungan 

dengan materi tersebut senantiasa saya 

selesaikan.  

 

27 

 

53 

 

16 

 

4 

 

- 

3. Setelah memahami materi Aqidah Akhlak, saya 

merasa terkendali dalam bertindak dan bertutur.   

20 57 12 11 - 

4. Setelah memahami materi Aqidah Akhlak,  

hubungan sosial saya menjadi lebih baik. 

 

31 

 

60 

 

6 

 

3 

 

- 

Keterangan: S: Setuju. SS: Sangat Setuju. RG: Ragu-Ragu. TS: Tidak setuju: STS: 

Sangat Tidak Setuju. 

Empat poin pertanyaan di atas disesuaikan dengan tujuan pembelajaran Mata 

Kuliah Akidah Akhlak yang salah satunya berbunyi: “dengan seperangkat 

pengetahuan tentang Akidah dan Akhlak diharapkan dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari, baik interaksi dengan lingkungan maupun dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara.”
 6

 

Memperhatikan poin pertama pada tabel di atas, respoden yang menjawab 

“sangat setuju” hanya 5% dari seluruh responden yang berjumlah 100 (seratus orang). 

Responden yang menyatakan “setuju” tampak lebih banyak dibanding dengan jumlah 

yang memilih kolom pilihan pertama (SS). Dari seratus jumlah keseluruhan 

responden, yang memilih setuju sebayak delapan puluh lima orang, artinya 85%  

mahasiswa yang “setelah memahami materi Aqidah Akhlak mereka menentukan 

sikap yang hanya dapat mempercayai dan mengamalkan sesuatu yang tegas dan 

shahih dalilnya dalam Islam (Al-Qur’an dan Hadis)”. Sementara sisahnya terdapat 

10% yang memberikan tanggap “ragu-ragu” terhadap pernyataan tersebut. Dan tidak 

ada di antara responden yang menyatakan “tidak setuju dan sangat tidak setuju”. 
                                                           

6
Alwan Subhan, Course Out Line Mata Kuliah/Satuan Acara Pembelajaran (SAP)) untuk 

Mata Kuliah Aqidah Akhlak,  Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 

2010/2011. 
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Hasil yang ditunjukkan tabel di atas memberikan gambaran bahwa 

pembelajaran mata kuliah Aqidah Ahklak khususnya materi Aqidah berhasil 

membentuk atau memperbaiki keimanan mahasiswa yang sejalan dengan ketentuan 

yang ditegaskan dalam Al-Qur’an dan hadis. Meskipun masih ada sepuluh porsen 

yang menyatakan ragu-ragu, namun jumlah lima porsen sangat setuju dan delapan 

puluh lima porsen setuju sudah dapat dinilai bahwa pembelajaran materi tersebut 

telah berhasil membentuk perilaku mahasiswa. Hal ini sejalan dengan keterangan 

Aditia, salah seorang mahasiswa bahwa selama ini berbuat atau beramal dengan 

mengatasnamakan agama (Islam) hanya karena kebiasaan yang didengar dan 

disaksikan pada lingkungan, seperti orang tua, guru, teman, dan masyarakat 

sekitarnya. Untuk mempelajarinya secara gamblang dan runtut dengan melihat secara 

langsung dalil-dalil yang dimaksud nanti diperoleh setelah belajar mata kuliah ini.
7
  

Pada Poin kedua, porsentase responden yang memilih “sangat setuju” 

meningkat menjadi 27 %, namun yang menyatakan “setuju” saja menurun menjadi 

53%. Responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 16%, tidak setuju sebanyak 

4%, dan kolom sangat tidak setuju tidak terisi.  

Adanya perbedaan porsentase yang ditunjukkan responden pada pion 

pertama dan kedua di atas merupakan hal yang wajar sebab materi yang direspon 

berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor 

kecenderungan mahaiswa, ada yang punya gairah dan perhatian yang besar terhadap 

materi tertentu namun terhadap pula di antaranya yang tidak terlalu bergairah. Dua 

kecenderungan yang berbeda tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti 

terdapat di antaranya yang merasa kelalahan setelah mengikuti perkuliahan 

sebelumnya dan kegiatan lain berupa kegiatan kemahaiswaan. Bagi mereka yang 

punya perhatian besar terhadap mata kuliah ini dan tidak banyak mengikuti kegiatan 

lain itulah yang memiliki gairah dan semangat mengikuti perkuliahan serta mampu 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
8
 

Dalam hal penyelesaian seluruh tugas perkuliahan yang berhubungan dengan 

materi Aqidah Akhlak terdapat empat porsen mahasiswa yang tidak melakukannya. 

Artinya, kalau terdapat seratur mahasiswa yang diberi tugas untuk menyelesaikan 

pekerjaan tertentu yang terkait dengan mata kuliah Aqidak Akhlak, maka  terdapat 

empat porsen di antaranya yang tidak berhasil menyelesaikannya. Namun demikian, 

dengan jumlah dua puluh tujuh porsen “sangat setuju” dan lima puluh tiga porsen 

“setuju” sudah menunjukkan harapan tentang kesuksesan dalam penyajiannya. 

Dalam hal terkendali dalam bertindak dan bertutur setelah memahami materi 

Aqidah Akhlak sebagai dikemukakan dalam poin ketiga, responden yang menyatakan 

“sangat setuju” sebanyak 20%, yang menyatakan “setuju” 57%, ragu-ragu 12%, dan 

                                                           
7
Aditia, Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, SMT IV 

Jurusan Matematika, wawancara tanggal 12 Mei 2011 di Gowa. 
8
Berdasar pada keterangan yang diberikan dua mahasiswa, Andi Alfian Hamzah dan 

Suryadi Sudirman, Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, SMT IV 

Jurusan Fsika, wawancara tanggal 12 Mei 2011 di Gowa.  
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tidak setuju 11%. Porsentase ini menunjukkan bahwa perilaku mahasiswa dalam 

konteks bertutur dan berbuat senantiasa terarah dan terkendali. Terarah dalam arti jika 

berbuat tujuan yang hendak dicapai bukan sesuatu yang merugikan diri dan 

lingkungannnya, melainkan sesuatu yang memberikan manfaat. Sedangkan 

terkendali, sebelum melahirkan perbuatan tertentu telah dipertimbangkan efek yang 

menyertainya. 

Mereka yang terkendali dalam bertindak dan bertutur tersebut adalah 

mahasiswa yang menunjukkan keseriusannya dalam mengikuti materi perkuliahan. 

Dikatakan demikian, sebab mahasiswa sebagai responden telah memahami dengan 

baik pernyataan atau kalimat dalam kolom di atas sebelum menentukan 

persetujuannya, yakni “setelah memahami materi Aqidah Akhlak mereka terkendali 

dalam bertindak dan bertutur.” Dalam arti, akibat dari “memahami materi” mereka 

jadi terkendali, sekiranya materi tidak dipahami dengan baik, maka perbuatan yang 

dilahirkannya boleh jadi hasilnya tidak demikian. Widia Ningsih, dalam 

keterangannya mengatakan bahwa pelajaran yang diperoleh dari materi kuliah ini 

sangat berharga sebab tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan tentang Islam, 

akan tetapi lebih dari itu ada perasaan sebagai beban moral untuk tidak bertindak dan 

berbicara secara bebas tanpa batas.
9
 

Dua puluh porsen yang menyatakan ragu-ragu, dipahami bahwa jumlah 

tersebut tidak yakin atau bimbang untuk memastikan bahwa perbuatan yang 

dilahirkannya merupakan pengaruh dari pemahamannya terhadap pembelajaran 

materi Aqidah Akhlak. Sedangkan sebelas porsen di antaranya yang menyatakan 

ketidaksetujuannya bahwa mereka terkendali dalam bertindak dan bertutur adalah 

hasil pemahamannya terhadap materi.  

Dua penyataan tersebut (ragu-ragu dan tidak setuju), bukan berarti tidak 

terkendali dalam bertindak dan bertutur, namun mereka menyatakan ragu-ragu atau 

tidak setuju kalau perbuatan itu merupakan efek dari pemahamannya terhadap materi 

keagamaan. Boleh jadi mereka terkendali dalam berbuat dan bicara, namun bukan 

merupakan efek belajar materi tersebut, boleh jadi karena hasil pendidikan di 

lingkugan keluarga, masyarakat atau pendidikan sebelum memasuki jenjang 

Pendidikan Tinggi. 

Adapun poin keempat terdapat 31% responden yang menyatakan “sangat 

setuju” bahwa setelah memahami dengan baik materi Aqidah Akhlak hubungan 

sosialnya menjadi lebih baik. Berdasar pada kolom “sangat setuju” yang dipilihnya 

menggambarkan responden tersebut merasakan besarnya manfaat pengetahuan dalam 

membentuk perilakunya. Hubungan sosial yang terjalin baik dengan berbagai pihak 

mengalami peningkatan yang berbeda dengan sebelum mempelajari materi tersebut. 

Hal ini menandakan bahwa ada pengaruh materi Aqidah Akhlak dalam membentuk 

perilaku mahasiswa. 

                                                           
9
Widia Ningsih, Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, SMT 

IV Jurusan Biologi, wawancara tanggal 19 Mei 2011  di Gowa. 
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Porsentase yang menunjukkan angka 60% dari pernyataan respoden yang 

memilih “setuju” merupakan jumlah yang memuaskan, sebab angka tersebut 

menggambarkan kepastian sikap mereka yang mengakui adanya efektivitas materi 

terhadap dirinya untuk melahirkan perbuatan positif. Meskipun masih terdapat enam 

porsen di antara mereka yang ragu-ragu menyatakan bahwa materi Aqidah Akhlaklah 

yang menjadi faktor penggerak sehingga hubungan sosialnya menjadi lebih baik dari 

sebelumnya, namun bukan berarti menolak adanya pengaruh itu terhadap dirinya. 

Akan tetapi respoden yang berjumlah tiga porsen yang memilih “tidak setuju” itulah 

yang menegaskan sikapnya bahwa jika hubungan sosialnya menjadi lebih baik bukan 

merupakan pengaruh dari materi pembelajaran tersebut. 

Porsentasi di atas menggambarkan bahwa empat item yang dikemukakan 

dalam kolom materi, efektivitasnya masih lebih dominan terhadap pembentukan 

sikap dan perilaku mahasiswa.  Hal ini berarti mata kuliah keagamaan khususnya 

Aqidah Akhlak sangat dibutuhkan dalam rangkan meluruskan keyakinan dan 

keimanan mahasiswa, dan memperbaiki akhlak atau moral mereka.  

2. Al-Qur’an dan Kenyataan Empiris. 

Sama halnya dengan Aqidah Akhlak, materi Al-Qur’an dan Kenyataan 

Empiris juga mengemukakan empat kategori dari perilaku mahasiswa yang diangkat 

sebagai bahan pertanyaan. Untuk membedakan keragaman tanggapan itu, maka 

dibuatkan kolom khusus, dan tiap item pernyataan dalam kolom diberi kode tertentu 

untuk menilai setuju atau tidaknya terhadap pernyataan dalam kolom materi tersebut. 

Demikian pula untuk mengetahui berapa jumlah responden yang menyatakan sikap 

atau responnya. Tabel yang dimaksud sebagai bentuk berikut: 

Tabel  II 

NO. MATERI SS S RG TS STS 

1. Setelah memahami materi Al-Qur’an dan 

Kenyataan Empiris bacaan Al-Qur’an  saya 

mengalami peningkatan. 

10 73 14 3 - 

2. Setalah belajar Al-Qur’an dan Kenyataan 

Empiris, saya lebih bergairah menerima 

materi perkuliahan. 

 

11 

 

30 

 

57 

 

2 

 

- 

3. Setelah memahami manfaat belajar tentang 

materi ayat-ayat sains dan teknologi, saya lebih 

sering membaca buku tentang materi tersebut. 

 

10 

 

41 

 

38 

 

11 

 

- 

4. Setelah memahami manfaat belajar tentang 

materi ayat-ayat sains dan teknologi, saya tidak 

segan bertanya tentang materi tersebut.   

 

25 

 

51 

 

12 

 

12 

 

- 

Empat item pernyataan dalam kolom materi di atas merupakan bahan yang 

dituangkan dalam angket untuk menetukan jumlah responden yang menyatakan 

sikapnya, sekaligus untuk menilai bagaimana tanggapan mereka terhadap empat item 

yang diajukan tersebut. 
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Tanggapan responden terhadap item pertama menunjukkan adanya 

persetujuan bahwa setelah memahami materi Al-Qur’an dan Kenyataan Empiris, 

bacaan Al-Qur’annya mengalami peningkatan. Responden yang “sangat setuju” 

dengan pernyataan tersebut mencapai angka 10%. Hal tersebut menunjukkan di 

antara seratus orang mahasiswa yang menerima materi Al-Qur’an dan Kenyataan 

Empiris terdapat sepuluh orang di antaranya yang benar-benar mengalami 

peningkatan dalam membaca Al-Qur’an. 

Sehubungan dengan keterangan di atas, Hamzah S. Fathani menjelaskan 

bahwa sebelum materi inti disampaikan terlebih dahulu meminta kepada beberapa 

orang mahasiswa untuk membacakan ayat-ayat atau hadis yang diangkat dalam 

materi, hal itu dimaksudkan agar mahasiswa tidak memiliki kompotensi memahami 

materi melainkan juga agar mereka lancar melafalkan ayat dengan baik dan benar. 

Dengan cara seperti itu, mereka yang belum mahir sedikit demi sedikit dapat berubah 

menjadi lebih baik sebab saat itu dapat dikoreksi baik dosen maupun teman-

temannya.
10

 

Di atas angkat sepuluh orang tersebut, terdapat jumlah 73% yang 

menyatakan sikapnya dengan memilih kolom “setuju”. Meskipun porsentasenya di 

atas dari jumlah yang menyatakan “sangat setuju”, namun bobot mengakuannya 

dinilai masih di bawah dari jumlah sepuluh porsen yang menyatakan “sangat setuju”, 

sebab kata “sangat setuju” dan “setuju” saja, kesannya tentu memiliki nilai yang 

berbeda. Akan tetapi secara umum antara responden yang menyatakan “sangat 

setuju” dengan “setuju” kadarnya tidak jauh berbeda. Namun dalam angket 

dipisahkan seperti itu untuk mengetahui ada-tidaknya perbedaan respon mahasiswa 

dalam menilai “pernyaan sikap dalam angket” yang diberikan kepada mereka. Dan 

ternyata perbedaan itu ada, bahkan sangat singnifikan. Jumlah di antara sepuluh dan 

tujuh puluh tiga menunjukkan perbedaan yang sangat senjang. Artinya, mahasiswa 

cenderung menyatakan sikap biasa-biasa saja dibanding menyatakannya dengan 

kesan berlebihan. 

Analisa di atas diperkuat oleh jumlah responden sebanyak empat belas yang 

menyatakan “ragu-ragu” dibandingkan dengan yang memilih kolom “setuju” apalagi 

“sangat setuju”. Boleh jadi respoden yang menyatakan “ragu-ragu” tersebut juga 

mengalami peningkatan dalam membaca Al-Qur’an sebagai efek, setelah menerima 

materi Al-Qur’an dan Kenyataan Empiris, namun mereka kurang yakin bahwa atas 

pengaruh materi itu menjadikan volume membaca Al-Qur’annya menjadi bertambah. 

Akan tetapi boleh jadi pula peningkatan itu benar-benar bukan karena pengaruh dari 

materi yang diterima. Dalam arti, tidak menutup kemungkinan disebabkan faktor lain, 

seperti materi yang didengar melalui ceramah, media elektronik atau diperoleh dari 

bahan bacaan lainya yang bukan bersumber dari materi pembelajaran Al-Qur’an dan 

Kenyataan Empiris. 
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Di samping adanya responden yang menyatakan sikap persetujuannya, 

bahkan sangat setuju, dengan memilih simbol dalam kolom yang disediakan, terdapat 

pula di antaranya yang cenderung memilih kolom lain sebagai pernyataan atas 

ketidaksetujuannya bahwa setelah memahami materi Al-Qur’an dan Kenyataan 

Empiris bacaan Al-Qur’an-nya mengalami peningkatan. Artinya, meskipun telah 

belajar dan memahami materi Al-Qur’an dan Kenyataan Empiris, upaya itu tidak 

mampu membuat bacaan Al-Qur’an-nya mengalami peningkatan. 

Salah seorang mahasiswa, Andi Akbar mengakui bahwa setelah belajar 

materi tersebut merasakan adanya peningkatan tentang bacaan Al-Qur’an-nya. Hal ini 

terjadi sebab latihan membeca tidak hanya dilakukan saat penyajian materi 

berlangsung, akan tetapi latihan itu senantiasan dilakukan di rumah. Ada dua alasan 

yang dikemukakan, pertama: merasa berkewajiban mendalami Al-Qur’an yang 

dimulai dengan memperbaiki cara membacanya, sebab membaca dan mendalami-Nya 

merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan nilai serta manfaatnya sangat besar di 

sisi Tuhan. Kedua: setelah mengetahui bahwa setiap pertemua akan ditunjuk untuk 

membaca ayat tertentu merasa malu terhadap teman-temannya jika tidak mampu 

menbaca dengan baik seperti bacaan teman-temannya. Karena itu, ia memaksakan 

diri untuk harus mahir dalam membaca Al-Qur’an.
11

 

Ada pun responden yang tidak terpengaruh dengan materi Al-Qur’an dan 

Kenyataan Empiris yang disajikan tersebut sebayak tiga orang dari seratus responden 

yang ada. Angka tersebut menggambarkan bahwa terdapat tiga porsen mahasiswa 

yang tidak mengalami perkembangan secara psikomotor, meskipun secara kognitif 

telah terlibat dalam interaksi pembelajaran. 

 Poin kedua pada tabel di atas, mengemukakan sikap tentang “setelah belajar 

Al-Qur’an dan Kenyataan Empiris, lebih bergairah menerima materi perkuliahan.” 

Tanggapan yang ditunjukkan responden tidak jauh berbeda dengan tanggapan 

sebelumnya. Responden yang menyatakan sikap dengan memilih kolom “sangat 

setuju” sebanyak 11%. 

Di antara seratus orang responden, yang menegaskan keyakinannya bahwa 

materi berpengaruh terhadap sikap belajarnya dengan memilih kolom “sangat setuju” 

sebanyak sebelas orang. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan dengan responden 

yang memilih kolom “setuju” dengan jumlah tiga puluh orang. Adanya perbedaan 

penilaian tersebut, salah satunya disebabkan karena nilai penghayatannya terhadap 

materi pembelajaran berbeda antara satu dengan yang lain.  

Responden yang berjumlah sebelas orang perhatian dan penghayatannya 

terhadap materi pembelajaran lebih besar dibandingkan dengan responden yang 

berjumlah tiga puluh orang, sehingga hasil atau manfaat yang dirasakan pun berbeda. 

Perbedaan yang dirasakan itulah yang kemudian memunculkan gairah yang berbeda 

dalam menerima materi perkuliahan. Meskipun respon yang diberikan tersebut tidak 
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sama, namun sama-sama mengakui bahwa materi Al-Qur’an dan Kenyataan Empiris 

efektik memberikan gairah untuk menerima materi dalam perkuliahan. 

Mata kuliah ini memiliki beberapa pokok bahasan, salah satu di antaranya 

adalah apresiasi Al-Qur’an terhadap ilmu pengetahuan. Dalam pembahasannya 

terdapat beberapa ayat dan hadis yang menyanjung sedemikian tinggi orang-orang 

yang bergelut di bidang ilmu pengetahuan. Dan boleh jadi perhatian dan penghayatan 

terhadap materi tersebut yang membuat mereka merasakan adanya manfaat sehingga 

mengikuti perkuliahan bukan terbatas pada kewajiban akademik yang harus 

dijalankan, melainkan juga kebutuhan yang harus diterima. Ketika penilaian terhadap 

materi perkuliahan beranjak dari kewajiban menjadi kebutuhan, maka di situlah 

gairah dan semangat mengikuti kegiatan perkuliahan menjadi bangkit. 

Sejalan dengan keterangan di atas, Anwar Adam mengatakan bahwa salah 

satu daya tarik yang terdapat dalam mata kuliah Al-Qur’an dan Kenyataan Empiris 

adalah adanya materi yang menyatakan kemuliaan atau keutamaan beraktvitas di 

bidang ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu merupakan perintah yang tidak hanya 

datang dari Nabi, saw. melainkan perintah langsung dari Allah, swt. dan perintah itu 

tidak membedakan antara ilmu agama atau umum. Karena itu semua ilmu yang 

dikembangkan di jenjang pendidikan manapun sudah termasuk di dalamnya, dan 

melaksanakannya itu bernilai ibadah sebab merupakan ketaatan terhadap perintah 

Allah, swt. di bidang ilmu. Inilah yang membuat bergairah mengikuti materi 

perkuliahan.
 12

   

Jumlah 57% responden yang memilih “ragu-ragu” menggambarkan 

kebimbangannya untuk mengakui bahwa materi Al-Qur’an dan Kenyataan Empiris 

mampu berpengaruh terhadap dirinya sehingga memiliki gairah untuk menerima atau 

mengikuti materi perkuliahan. Sama halnya dengan keterangan sebelumnya bahwa 

tidak mustahil responden yang menyatakan “ragu-ragu” itu memiliki gairah sebagai 

efek dari materi pembelajaran Al-Qur’an dan Kenyataan Empiris, namun mereka 

tidak bisa memastikan kalau itu merupakan efek dari materi tersebut, sehingga 

baginya lebit tepat menyatakan “ragu-ragu”. 

Sementara itu terdapat pula dua porsen responden yang memastikan bahwa 

setelah belajar Al-Qur’an dan Kenyataan Empiris ternyata tidak menjadikannya 

dirinya bergairah menerima materi perkuliahan. Respoden yang menyatakan 

demikian sebanyak dua orang atau dua porsen dari seratus responden yang mengisi 

angket di antaranya dengan memilih kolom “tidak setuju”.  

Responden tersebut menilai bahwa mengikuti materi perkuliahan hanya 

sebatas kewajiban akademik, sehingga pengetahuan yang diperoleh pun terbatas pada 

pemenuhan tuntutan keilmuan yang bersifat kognitif semata. Dan mengikuti materi 

perkuliahan dinilai bukan merupakan kebutuhan, sehingga materi hanya didengar, 
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dibaca, dan dimengerti itu tidak dihayatinya, sehingga materi tersebut dinilai tidak 

efektif membangkitkan gairah untuk mengikuti dan menerima materi perkuliahan.  

Poin ketiga tabel di atas memberikan informasi bahwa responden yang 

menyatakan “sangat setuju” sebanyak sepuluh porsen. Sementara respoden yang 

memulih kolom “setuju” sebanyak empat puluh satu porsen, sedikit di atas jumlah 

yang memilih kolom “sangat setuju”. Dapat dipahami bahwa perbedaan jumlah dalam 

menentukan sikap tersebut disebabkan perbedaan penilaian terhadap apa yang 

dialami. Responden yang cenderung memilih kolom “sangat setuju” benar-benar 

memahami dan merasakan manfaat belajar “materi ayat-ayat sains dan teknologi”, 

sehingga pengalaman itu yang mendorong untuk “sering membaca buku tentang 

materi tersebut.” Sementara responden yang cenderung memilih kolom “sutuju” 

boleh saja pengalaman yang diperoleh tidak sama bobotnya dengan responden 

pertama, sehingga dalam menentukan sikapnya, nilainya agak rendah dibandingkan 

dengan sikap responden pertama. 

Selain dua sikap yang berbeda di atas, terdapat pula responden yang lain 

cenderung memilih kolom “ragu-ragu”. Artinya ketika mengisi angket tidak bisa 

memastikan bahwa “seringnya membaca buku tentang materi ayat-ayat sains dan 

teknologi” merupakan pengaruh dari hasil belajar tentang materi tersebut. Setiap 

responden pasti telah belajar materi tersebut, namun apakah materi itu berhasil 

dipahami dan dirasakan manfaatnnya setelah itu. Dan apakah materi tersebut efektif 

menjadikannya “sering membaca buku tentang materi tersebut. Semua itu tidak pasti 

baginya, sehingga dalam memberikan responnya melalui angket, sebanyak tiga puluh 

delapan porsen lebih cenderung memilih “ragu-ragu”. 

Jumlah yang agak menyedihkan karena pada kolom ini terdapat sebelas 

responden yang cenderung memilih atau menyatakan sikap “tidak setuju”. Tidak 

setuju bahwa setelah memahami manfaat belajar tentang materi ayat-ayat sains dan 

teknologi, lebih sering membaca buku tentang materi tersebut. Artinya respoden 

tersebut meskipun telah menerima dan memahami materi, namun baginya tidak 

efektif membuatnya “lebih sering membaca buku tentang materi tersebut”. 

Adanya kesenjangan antara materi yang diterima dengan tindakan yang 

dilakukan merupakan salah satu masalah tersendiri dalam pembelajaran. Sebab materi 

tentang “manfaat belajar ayat-ayat sains dan teknologi” mestinya dibarengi dengan 

tindakan “sering membaca buku yang mengangkat masalah yang sama”, namun hal 

itu ternyata tidak terjadi pada sebelas orang responden. Artinya di antara seratus 

orang mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang mengikuti atau menerima 

materi tersebut, terdapat sebelas porsen yang tidak menghayati manfaatnya sehingga 

tidak efektif memberikan dorongan untuk “sering mambaca buku tentang materi yang 

dimaksud.” Meskipun demikian, responden yang menyatakan “setuju” masih lebih 

banyak atau dominan, dalam arti materi yang diterima efektif memberikan dorongan 

untuk “sering membaca buku yang berhubungan dengan sains dan teknologi”. 

Keterangan yang diberikan salah seorang mahasiswa sehubungan dengan hal 

tersebut di atas, mengatakan bahwa karakter mahasiswa dalam mengikuti materi 

perkuliahan berbeda-beda, hal itu mungkin disebabkan karena ada yang hanya 
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bergairah manakala yang dihadapi adalah materi yang berhubungan dengan 

jurusannya, sementara materi yang lain dari itu tampak kurang bergairah. Boleh jadi 

karena materi yang lain tersebut dianggapnya bukan merupakan kebutuhannya, dalam 

arti hanya materi-materi yang masuk mata kuliah profesi itulah yang dinilainya 

sebagai kebutuhan dan itulah yang menurutnya membutuhkan perhatian penuh, 

sementara materi di luar dari mata kuliah keilmuan dan keterampilan serta keahlian 

dianggapnya sebagai tambahan saja.”
13

 

Pada poin keempat, secara signifikan kembali tampak perbedaan sikap 

responden, seperti yang dapat dilihat pada lima kolom pilihan yang tersedia. Namun 

terdapat satu kolom yakni STS (sangat tidak setuju) yang tampak kosong, yang 

berarti tidak ada responden yang memiliki sikap seperti yang dimaksud dalam kolom 

tersebut. Responden yang “sangat setuju” bahwa “setelah memahami manfaat belajar 

materi ayat-ayat sains dan teknologi tidak segan bertanya tentang materi tersebut 

sebanyak 25%.  

Tabel di atas menunjukkan adanya korelasi antara materi yang diterima 

dengan sikap yang ditunjukkan. Artinya ketika materi yang disajikan membahas 

mengenai manfaat mengetahui ayat-ayat sains dan teknologi, mestinya dibarengi 

dengan tindakan atau upaya yang tidak hanya diperoleh melalui interaksi 

pembelajaran di kelas, melainkan di luar kelas harus bertanya kepada siapa yang 

dianggap mampu memberikan jawaban untuk itu. Melalui tabel di atas diketahui 

bahwa mahasiswa yang menegaskan sikapnya dengan benar-benar melakukannya 

mencapai dua puluh lima porsen. 

Sementara responden yang menyatakan sikapnya dengan memilih kolom S 

(setuju) mencapai lima puluh satu porsen. Meskipun secara psikologi kesan yang 

ditimbulkan terhadap penggunaan kata “setuju” mengandung kesan nilainya berada di 

bawah dibandingkan dengan kata “sangat setuju”, namun dari segi porsentase yang 

diperoleh jumlah yang memilih “setuju” jauh lebih di atas dibandingkan dengan 

jumlah yang memilih “sangat setuju”. 

Meskipun demikian, dua kolom yang menggambarkan dua sikap yang 

sedikit berbeda, namun di dalamnya menunjukkan adanya sikap yang sama dari 

keduanya, yakni sama-sama melakukan upaya bertanya di luar jam pembelajaran 

sebagai rentetan materi yang diterima di kelas. Hal tersebut dilakukan sebab 

mahasiswa merasakan adanya hasil atau manfaat yang diperoleh ketika mengikuti 

materi pembelajaran. Jika demikian, berarti materi yang diterima melalui interaksi 

pembelajaran di kelas mempunyai pengaruh terhadap mahasiswa untuk melakukan 

tindak lanjut dengan menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan materi tersebut. 

Upaya lanjutan di luar jam pelajaran tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan 

keilmuan yang berada pada ranah psikomotor. 
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Salah satu pernyataan mahasiswa yang sejalan dengan keterangan di atas 

bahwa tidak semua materi yang diterima di kelas mampu dipahami dengan baik. 

Terdapat hal-hal tertentu yang menurut mahasiswa masih memerlukan penjelasan 

secara terperinci, namun karena waktu tidak memungkinkan untuk memberikan 

penjelasan tersebut sehingga mendorong mahasiswa tertentu untuk melakukan 

konfirmasi ulang kepada dosen bersangkutan dengan menanyakannya meskipun di 

luar jam pelajaran.
14

 

Beralih pada kolom berikutnya ternyata terdapat 12% responden yang 

menyatakan sikapnya melalui kolom pilihan “ragu-ragu”. Hal ini berarti, mahasiswa 

dengan jumlah tersebut tidak bisa memastikan apakah tindakan yang dilakukan 

merupakan pengaruh dari materi yang diterima saat mengikuti kegiatan pembelajaran 

di kelas atau bukan. 

Sikap yang ditunjukkan responden tersebut memberikan dua kemungkinan 

yang bisa terjadi. Kemungkinan pertama, responden setelah mengikuti materi 

pembelajaran di kelas, selanjutnya melakukan upaya di luar untuk bertanya 

sehubungan dengan materi yang diterimanya. Kemungkinan kedua, mahasiswa 

setelah mengikuti materi pembelajaran di kelas namun tidak melakukan upaya di luar 

untuk bertanya sehubungan dengan materi tersebut. Dan tidak ada kemungkinan 

ketiga untuk menduga mahasiswa tidak mengkuti materi, sebab materi yang 

dikemukakan sebagai bahan pertanyaan yang tertuang dalam angket adalah materi 

yang bersumber dari bahan perkuliahan, sehingga dugaan yang memungkinkan 

dilakukan adalah “kemungkinan pertama dan kedua” tersebut. 

Berbeda dengan responden di atas, responden yang memilih kolom “tidak 

setuju” sudah bisa dipastikan bahwa meskipun telah menerima dan memahami materi 

ayat-ayat sains dan teknologi, namun tidak ditindak lanjuti dengan upaya di luar kelas 

untuk bertanya kepada orang yang dianggap mengetahui materi tersebut. Dugaan 

yang bisa terjadi adalah mahasiswa yang enggan bertanya di luar sehubungan dengan 

materi yang diterima di kelas, boleh jadi menggapnya sudah dipahami dengan mantap 

dan sudah dianggap cukup, sehingga tidak perlu ada upaya lain di luar dari apa yang 

telah diterima di kelas. Manakala bukan itu yang terjadi berarti faktor yang membuat 

tidak melakukan upaya lain adalah kemalasan. 

Jumlah yang menegaskan sikapnya dengan “tidak setuju” sebanyak dua 

belas porsen, sama dengan jumlah responden yang menyatakan “ragu-ragu”. Artinya, 

jika ada seratus mahasiswa yang mengikuti dan memahami materi ayat-ayat sains dan 

teknologi, maka terdapat dua belas orang di antaranya yang tidak melakukan upaya 

lain di luar jam pelajaran untuk mempermantap pemahamannya dengan cara 

bertanya. 

3. Hadis 
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Tidak berbeda dengan materi sebelumnya, materi Hadis juga mengemukakan 

empat kategori dari perilaku mahasiswa dikemukakan dalam angket yang dijadikan 

dasar untuk menyusun bahan pertanyaan. Secara umum dikatakan bahwa data atau 

informasi yang diperoleh melalui angket tersebut sangat beragam. Beragam dalam 

arti, hampir setiap kolom pilihan yang tersedia terisi. Hal ini menunjukkan sikap 

responden dalam menerima materi perkuliahan berbeda antara satu dengan yang lain.  

Untuk mengetahui secara kongkrit keragaman sikap yang ditunjukkan 

responden, dapat dilihat pada tabel beriku: 

Tabel  III 

NO. MATERI SS S RG TS STS 

1. Setalah menerima materi hadis tentang 

keutamaan ilmu dan ilmuan, saya lebih 

bersemangat mengukuti kegiatan perkuliahan.   

 

8 

 

25 

 

41 

 

26 

 

- 

2. Setelah memahami materi hadis tentang 

menuntut ilmu adalah ibadah, saya lebih 

bersemangat mengikuti perkuliahan. 

 

20 

 

49 

 

28 

 

2 

 

1 

3. Setelah menerima materi tentang perlunya 

memahami hadis atau sunnah, saya sering 

berkonsultasi dengan dosen hadis. 

 

25 

 

52 

 

20 

 

3 

 

- 

4. Setelah memahami manfaat belajar materi hadis 

tentang ilmu, saya sering membaca buku 

tentang materi tersebut. 

 

20 

 

40 

 

32 

 

8 

 

- 

Lima kolom pilihan untuk poin pertama pada tabel di atas tampak dengan 

jelas bahwa pengalaman responden mengikuti materi perkuliahan berbeda antara satu 

dengan yang lain. Porsentase yang ditunjukkan tabel merupakan indikator yang 

terukur untuk memberikan penilaian mengenai jumlah responden pada setiap kolom 

yang menyatakan sikap atau pilihannya.  

Poin pertama responden yang menyatakan sikapnya dengan memilih kolom 

“sangat setuju” menunjuk angka delapan. Angka delapan tersebut merupakan jumlah 

responden sekaligus jumlah porsen, karena sampel yang diangkat sebanyak seratus, 

maka ketika dilakukan porsentase maka hasilnya sama antara jumlah yang memilih 

kolom tertentu dengan jumlah porsen yang dihasilkan.  

Delapan orang yang memilih kolom “sangat setuju” di atas menunjukkan 

sikap responden tersebut sangat yakin bahwa “setalah menerima materi hadis tentang 

keutamaan ilmu dan ilmuwan, mereka lebih bersemangat mengikuti kegiatan 

perkuliahan.” Mengikuti perkuliahan merupakan aktivitas keilmuan yang masuk 

ranah kognitif. Sedangkan sikap mereka yang lebih bersemangat mengikuti kegiatan 

perkuliahan setelah menerima materi hadis tentang keutamaan ilmu dan ilmuan 

merupakan aktivitas yang masuk ranah psaikomotor. Hal ini berarti dalam proses 

perkuliahan untuk materi tersebut berhasil menyajikan materi yang efektif, tidak 
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sekedar dipahami melainkan juga dihayati dan diwujudkan dalam bentuk tindakan 

nyata. 

Sejalan dengan keterangan di atas, salah seorang mahasiswa, Muh. Aldi  

menyatakan bahwa mahasiswa semestinya menyadari bahwa di usianya yang 

sekarang merupakan usia yang telah memasuki masa dewasa yang berbeda dengan 

usia sebelumnya ketika masih berstatus siswa. Karena itu, materi kuliah yang 

dipelajari hendaknya tidak untuk menjawab soal-soal ujian semata akan tetapi yang 

tidak kalah pentingnya adalah mewujudkannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari. 

Orang yang dewasa dan sadar akan kedewasaannya mampu menghayati materi yang 

dipelajarinya, dan nilai-nilai yang terkandung dalam materi pelajaran tersebut tampak 

tergambar melalui sikap dan perbuatannya.
15

  

Beralih pada kolom yang lain, yakni “setuju”,  meskipun nilai ketegasannya 

di bawah dari nilai “sangat setuju”, namun perolehannya mencapai 25%, lebih banyak 

dibanding dengan responden yang memilih sikap “sangat setuju”. Artinya menerima 

materi seperti dikemukakan dalam poin pertama pada tabel di atas benar terjadi 

menurut pengalaman belajarnya. Responden yang mempunyai pengalaman belajar 

seperti itu terdapat dua puluh lima orang di antara seratus orang responden. Berdasar 

pada data tersebut diketahui bahwa materi yang disajikan melalui interaksi 

pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap perilaku mahasiswa. 

Sementara itu terdapat jumlah 41% yang tidak tegas menyatakan sikapnya 

dengan memilih kolom “ragu-ragu”. Dengan memilih kolom tersebut 

menggambarkan kebimbangannya, apakah mereka mempunyai pengalaman belajar 

seperti yang dikemukakan dalam angket atau tidak. Responden yang memilih “ragu-

ragu” tersebut membuka kemungkinan adanya penilaian atau dugaan, seperti 

responden lebih bersemangat mengikuti kegiatan perkuliahan akan tetapi tidak bisa 

membedakan apakah itu merupakan pengaruh dari materi tentang keutamaan ilmu 

dan ilmuan,  atau hasil motivasi dari dosen, penasehat akademik, teman dekat, orang 

tua, hasil bacaan, dan berbagai kemungkinan lain yang bisa memberikan motivasi 

atau mempengaruhinya, sehingga ketika diminta untuk mengisi angket seperti 

dikemukakan dalam item pertama pada tabel di atas, maka mereka memilih sikap 

“ragu-ragu”. Meskipun demikian, sikap keraguan yang dinyatakan tersebut belum 

tentu sepenuhnya berarti bahwa materi yang diterima tidak berpengaruh sama sekali 

terhadap pembentukan sikap dan perilakunya. 

Respon yang agak mengherankan adalah sikap yang ditunjukkan responden 

yang memilih kolom “tidak setuju” yang mencapai angka dua puluh enam. Jumlah 

tersebut menunjukkan ketidaksetujuan responden melakukan seperti yang 

dikemukakan dalam angket dan tertuang dalam poin pertama pada tabel di atas. 

Banyaknya responden yang merasa tidak melakukan hal tersebut boleh jadi 
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disebabkan oleh beberapa faktor yang “kemungkinannya dapat diduga dan 

kemungkinannya tidak dapat diduga”.  

Kemungkinan yang dapat diduga adalah: meskipun materi tersebut masuk 

dalam program pembelajaran dan telah disajikan melalui interaksi pembelajaran di 

kelas, namun mahasiswa “sebagai responden yang mengisi angket” tidak menyimak 

penjelasan materi dengan baik, tidak memahami materi, tidak menghayatinya, 

sehingga informasi tentang materi yang diberikan bukan tidak disajikan kepadanya 

melainkan tidak berhasil mempengaruhi dan mengaktifkan ranah kognitifnya, dan 

itulah yang menyebabkan materi tidak efektif melahirkan perbuatan sebagaimana 

misi yang dikehendaki dalam materi tersebut. 

Kemungkinan lain yang dapat diduga adalah: materi telah disajikan dalam 

interaksi pembelajaran di kelas, namun saat itu mahasiswa tidak sempat hadir dalam 

perkuliahan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti sakit, 

memiliki kegiatan kemahasiswaan yang penting, mempunyai urusan ke luar daerah, 

dan berbagai urusan lain yang bertepatan dengan penyampaian materi yang 

dimaksud, sehingga informasi tentang materi tersebut tidak sampai kepadanya dan 

itulah yang membuat merasa tidak pernah mengalami seperti yang dikemukakan 

dalam angket yang diisinya. 

Senada dengan keterangan di atas, salah seorang mahasiswa, Muhammad 

Ilham mengakui bahwa banyak faktor mengapa materi tidak dipahami dengan baik 

meskipun telah dijelaskan dosen yang bersangkutan, seperti karena mengantuk, 

meresa cape, pikiran terganggu karena punya masalah, kesehatan terganggu, dan 

tidak mengikuti materi karan tidak hadir di kelas saat materi tersebut disajikan.
16

 

Mahasiswa yang mengalami kondisi tersebut merasa tidak pernah menerima materi 

seperti apa yang dikemukakan dalam angket. Itulah yang menyebabkan  memilih 

kolom tidak setuju saat mengisi angket yang diberikan kepadanya. 

Berbeda dengan poin pertama di atas, dalam poin kedua sikap yang 

ditunjukkan responden saat mengisi angket kolom  SS (sangat setuju) mencapai 

angka 20%. Mengalami peningkatan sebanyak 12% dibanding dengan jumlah 

responden yang memilih kolom yang sama pada poin pertama. Dengan jumlah 

tersebut menunjukkan adanya kemajuan pada aspek yang lain. Aspek lain yang 

dimaksud adalah materi pembelajaran yang membahas mengenai “menuntut ilmu 

merupakan ibadah”. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa mahasiswa menerima dan memahami 

materi hadis tentang “menuntut ilmu merupakan ibadah”, maka mereka lebih 

bersemangat mengikuti perkuliahan. Angka yang dicapai sebanyak 20%  pada kolom 

“sangat setuju” mengindikasikan bahwa mahasiswa yang benar-benar merasakan 

manfaat materi yang diterima itulah yang memiliki semangat yang besar mengikuti 
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perkuliahan. Artinya pembelajaran atas materi tersebut memiliki efektivitas dalam 

membentuk sikap dan perilaku tertentu pada mahasiswa berupa semangat mengikuti 

perkuliahan. 

Sementara angka 49% yang ditunjukkan melalui kolom “setuju” 

mengindikasikan lebih banyak responden menunjukkan pengalaman belajarnya 

secara sederhana. Meskipun apa yang dikemukakan dalam angket benar-benar 

dialaminya, dan boleh jadi pengalaman belajarnya sama dengan responden yang 

mengisi kolom “sangat setuju”,  namun baginya dalam menunjukkan pengakuan itu 

tidak perlu dikemukakan dengan cara yang memberi kesan “berlebihan”.  

Sikap dan penilaian seperti itu sangat mungkin terjadi pada mahasiswa sebab 

dalam hadis, utamanya yang membahas mengenai ilmu dan ilmuan terdapat pelajaran 

tentang sikap keutamaan seorang ilmuan, di antaranya adalah tawadu. Ajaran tentang 

sikap tawadu itulah yang salah satunya membentuk sikapnya sehingga dalam 

memberikan tanggapan sehubungan dengan angket diisi dengan menggambarkan 

dirinya sebagai orang yang memiliki sikap tawadu pula. Artinya meskipun 

sebenarnya “sangat setuju” karena sangat sesuai dengan apa yang dialami dalam 

mengikuti proses perkuliahan, namun dalam mengisi kolom S “setuju” (bukan sangat 

setuju) menurutnya, itu telah dianggap cukup mewakili sikap dan pengalamannya. 

Selanjutnya, kalau pada poin pertama banyak yang memilih sikap “ragu-

ragu”, yakni mencapai jumlah 41%, maka pada poin kedua ini jumlah yang memilih 

sikap “ragu-ragu” tampak mengalami penurunan, yakni menunjuk angka 28%. Hal 

tersebut merupakan sesuatu yang wajar terjadi sebab pengalaman yang dilalui setiap 

responden tidak selamanya sama, demikian pula tidak selamanya berbeda. Ada 

saatnya sama-sama dan ada saatnya pula berbeda satu sama sain. 

Responden yang memilih sikap “ragu-ragu” berarti tidak dapat memastikan 

dirinya apakah setelah menerima dan memahami materi hadis yang membahas 

tentang “menuntut ilmu adalah ibadah” efektif memberikan semangat baginya untuk 

mengikuti perkuliahan atau tidak. Oleh karena tidak bisa meyakinkan dirinya bahwa 

sikap yang dikemukakan dalam angket sesuai atau tidak sesuai dengan pengalaman 

belajarnya maka pilihannya jatuh pada kolom “ragu-ragu”. 

Sikap ragu-ragu yang ditunjukkan responden dapat diduga bahwa yang 

menjadi faktor penyebabnya adalah pertama, betul responden telah mengikuti 

perkuliahan dengan menerima materi tersebut, namun tidak yakin materi itulah 

membuatnya lebih bersemangat mengikuti perkuliahan. Responden bisa beralasan 

bahwa memang dalam hal perkuliahan mereka senantiasa bersemangat, tetapi apakah 

itu merupakan pengaruh dari materi pembelajaran atau bukan, tidak bisa dipastikan. 

Kedua, responden benar telah menerima materi yang dimaksud, namun 

apakah materi itu efektif terhadap dirinya untuk membuat atau meningkatkan 

“semangat sebelumnya” menjadi “lebih bersemangat” itu juga yang tidak bisa 

dipastikan. Karena berada di dalam ketidakpastian saat mengisi angket, antara 

berpengaruh dan tidak berpengaruhnya materi tersebut, akhirnya menentukan 

pilihannya dengan mengisi kolom “ragu-ragu”.  
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Poin yang kedua di atas ternyata terdapat dua responden yang menyatakan 

“tidak setuju” dan satu orang di antaranya yang lebih tegas lagi dengan mengisi 

kolom “sangat tidak setuju”. Artinya, jika diporsentase dari seratus responden yang 

mengisi angket, maka terdapat dua orang di antaranya yang tidak mengalami seperti 

pengalaman belajar yang dikemukakan dalam angket. Bahkan satu di antaranya 

dengan tegas menolak hal tersebut dilakukannya.  

Dua orang responden yang memilih kolom “tidak setuju” dan seorang di 

antaranya yang memilih kolom STS (sangat tidak setuju) menunjukkan bahwa 

mahasiswa tersebut, meskipun telah menerima dan memahami materi hadis, namun 

tidak berpengaruh terhadap dirinya untuk lebih bersemangat mengikuti pelajaran. 

Menentukan sikap dengan memilih kolom “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” 

tersebut bukan berarti responden tidak bersemangat mengikuti perkuliahan. Boleh 

jadi bersemangat, namun yang tidak diakuinya adalah semangat yang dimiliki itu 

merupakan pengaruh dari materi pembelajaran hadis, melainkan dasar semangat yang 

dimiliki mahasiswa sejak semula, sebelum menerima materi hadis tersebut. Akan 

tetapi boleh jadi pula responden benar-benar tidak mendapatkan semangat dari 

pembelajaran materi tersebut.  

Poin ketiga tabel di atas menyatakan bahwa “setelah menerima materi 

tentang perlunya memahami materi hadis atau sunnah, mahasiswa sering 

berkonsultasi dengan dosen hadis.” Terhadap pernyataan ini, semua kolom tanggapan 

terisi kecuali kolom “sangat tidak setuju”. Jika dibandingkan dengan perolehan angka 

dengan poin sebelumnya, maka pada poin ini menunjukkan adanya peningkatan 

jumlah responden yang menegaskan sikap persetujuannya, yakni dengan memilih 

kolom “sangat setuju” sebanyak 25%.  

Jumlah yang menyatakan “sangat setuju” di atas melonjak sampai angka 5% 

di atas poin sebelumnya dengan kolom pilihan yang sama. Artinya pengalaman 

belajar yang dikemukakan dalam angket sangat sejalan dengan pengalaman belajar 

yang dilewati, sehingga sikap yang ditunjukkannya melalui angket yakni mengisi 

kolom “sangat setuju”. Setuju bahwa responden tersebut sering berkonsultasi dengan 

dosen hadis. 

Sementara responden yang lain cenderung memilih kolom “setuju” juga 

mengalami peningkatan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan poin pertama dan 

kedua dengan kolom yang sama (setuju), maka pada poin yang ketiga ini telah 

mencapai angka 52%. Artinya responden dengan jumlah tersebut mengakui bahwa 

benar telah melakukan pengalaman belajar seperti yang dikemukakan dalam angket. 

Berdasar pada keterangan ini diketahui bahwa mahasiswa dengan jumlah tersebut 

setelah menerima materi tentang perlunya memahami hadis atau sunnah mereka 

sering berkonsultasi dengan dosen. Sering berkonsultasi dengan dosen yang 

dimaksud adalah konsultasi dalam hal hadis sebagai rentetan dari materi yang pernah 

diterimanya, dan hal itu dilakukan di luar jam pelajaran.  

Salah seorang mahasiswa, Almalasari memperkuat pernyataan di atas 

dengan mengatakan bahwa salah satu daya tarik dalam pelajaran hadis karena di 

dalamnya terdapat materi tentang pengetahuan dan keistimewaan yang diberikan 
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kepada mereka yang bergelut di dunia ilmu pengetahuan, tidak hanya yang tergolong 

pengetahuan agama tetapi juga pengetahuan umum. Daya tarik yang dimiliki itulah 

sehingga manakala terdapat sesuatu yang masih membutuhkan penjelasan lebih 

terperinci namun waktu telah habis maka kadang kala kami menanyakan di luar 

kelas.
17

 

Sejalan dengan keterangan di atas, dosen yang besangkutan mengakui bahwa 

mahasiswa sering mengajukan pertanyaan sehubungan dengan materi yang disajikan 

di kelas. Terkadang ada di antara mereka yang masih mengikuti sampai di luar kelas 

untuk menanyakan dan mencocokkan dengan apa yang dipahamai. Bahkan terdapat 

pula di antaranya yang menelpon untuk meminta penjelasan, utamnaya menjelang 

mid semester dan final semester.
18

 

Adanya dorongan untuk melakukan konsultasi tersebut merupakan efek 

pembelajaran materi yang diakui mahasiswa berpengaruh terhadap dirinya, sehingga 

menjadi motivator untuk melakukan tindakan tersebut. Jika demikian materi yang 

disajikan dalam interaksi pembelajaran berhasil membuka ranah kognitif dan afektif 

mahasiswa untuk tidak sekedar mengetahui dan memahami materi melainkan 

berlanjut pada tindakan nyata atau pelaksanaan sebagai ranah psikomotor. 

Di antara responden yang menyatakan persetujuannya, terdapat 20% di 

antaranya yang tidak bisa memastikan, apakah akan setuju atau tidak, sehingga 

menurutnya lebih tepat menyatakan “ragu-ragu”. Jumlah yang memilih “ragu-ragu” 

tersebut, jika dibandingkan dengan poin sebelmunya dengan kolom yang sama, maka 

terjadi penurunan, sebab pada kolom pertama jumalah yang memilih “ragu-ragu” 

sebanyak  41%, sedangkan pada poin kedua sebanyak 28%. 

Responden yang menyatakan “ragu-ragu” tersebut bukan berarti tidak 

menerima materi dan tidak berkonsultasi dengan dosen, melainkan ragu karena tidak 

bisa memastikan, apakan materi yang diterima tersebut itu pula yang membuat 

dirinya memiliki motivasi untuk mengetahui materi lebih jauh, sehingga tergerak 

untuk melakukan konsultasi. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa menyatakan 

“ragu-ragu” itu karena ada alasan lain yang memang tepat menurutnya. Di antara 

alasan itu adalah mahasiswa memang tidak mengikuti dan menerima materi yang 

dimaksud tapi melakukan konsultasi dengan dosen hadis sehubungan dengan materi 

yang disampaikan dosen tersebut, sehingga menurutnya lebih tepat menyatakan 

“ragu-ragu”. 

Masuk pada kolom “tidak setuju” ditemukan jumlah 3% responden yang 

menolak setuju dengan pengalaman belajar yang dikemukakan dalam angket. Tidak 

setuju dengan pengalaman belajar tersebut karena memang yang bersangkutan merasa 

tidak pernah mengalaminya. Karena merasa hal itu tidak terjadi pada pengalaman 
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belajarnya sehingga menolak untuk mengakui. Dalam arti responden setelah 

menerima materi tidak membuatnya terdorong untuk melakukan konsultasi dengan 

dosen. Itulah yang dialami dan pengalaman tidak sesuai dengan pengalaman belajar 

yang dikemukakan dalam angket untuk ditanggapinya. Jika saat mengisi angket lalu 

menyatakan sikap “tidak setuju”, maka hal itu merupakan sikap yang tepat, jujur, dan 

bertanggung jawab. 

Sama halnya dengan poin ketiga tabel di atas, pada poin keempat ini semua 

kolom pilihan terisi kecuali satu, yakni kolom “sangat tidak setuju”. Empat kolom 

yang disediakan untuk menyatakan sikap tersebut menunjukkan angka beragam. 

Seperti yang tampak pada kolom “sangat setuju” terisi angka 20. Angka tersebut 

merupakan jumlah responden yang sangat setuju dengan sikap atau pengalaman 

belajar yang dikemukakan dalam angket untuk diberi tanggapan. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua puluh orang di antara 

seratus responden yang bertindak sebagaimana yang dikemukakan dalam angket. 

Artinya 20% porsen mahasiswa “setelah memahami manfaat belajar materi hadis 

tentang ilmu, mereka sering membaca buku tentang materi tersebut.” Jika demikian 

materi yang diteima dan dipahami mampu berpengaruh terhadap pola pikirnya 

sehingga dapat mendorongnya untuk melahirkan tindakan tertentu sesuai misi materi 

yang telah diterima. Secara porsentase, jumlah dua puluh tersebut turun 5% jika 

dibandingkan dengan poin ketiga dengan kolom pilihan yang sama. 

Sedangkan pada kolom pilihan “setuju” terisi angka empat puluh, yang 

berarti 40% responden setuju dengan pengalaman belajar yang diangkat dalam 

angket. Setuju dalam arti, pengalaman belajar tersebut benar-benar dilakukannya dan 

cocok dengan apa yang tertuang dalam angket untuk diberi respon.  

Memasuki kolom berikutnya, terdapat 32% responden yang menyatakan 

sikap “ragu-ragu”. Sebagimana dikemukakan sebelumnya bahwa ragu-ragu dalam 

menentukan sikap itu karena adanya beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dan 

kemungkinan itu tidak bisa dipastikan, mana di antaranya yang benar-benar terjadi. 

Responden, ketika diminta untuk mengisi angket dan menjumpai pernyataan seperti 

“Setelah memahami manfaat belajar materi hadis tentang ilmu, saya sering membaca 

buku tentang materi tersebut”, jika menerima materi dan sering membaca buku yang 

mengandung materi yang sama, namun tidak bisa memastikan, apakah materi 

pembelajaran itu yang menjadi faktor pendorongnya atau bukan, maka responden 

akan bimbang di antara setuju dangan menolak. Dalam keadaan demikian mereka 

lebih memili kolom “ragu-ragu”. 

Sementara responden yang “tidak setuju” sebanyak delapan orang. Tidak 

setuju dalam arti, tidak mengakui bahwa mereka mengalami seperti yang 

dikemukakan dalam angket. Keterangan ini menunjukkan bahwa tidak semua 

mahasiswa yang mengikuti dan memahami materi pembelajaran dapat termotivasi 

untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan harapan yang terkandung dalam 

materi tersebut. 

Delapan porsen responden tersebut ternyata menjawab tidak setuju, dan itu  

merupakan salah satu indikator bahwa materi yang disajikan melalui kegiatan 
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pembelajaran tidak selamanya berhasil memotivasi mahasiswa untuk melahirkan 

perbuatan sesuai misi materi. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa 

telah belajar dan memahami manfaat belajar materi hadis tentang ilmu, namun tidak 

ada upaya tindak lanjut setelah itu untuk memperoleh keterangan lebih luas dan 

mendetail seperti dengan cara membaca buku yang membahas materi yang sama. 

Khusus untuk poin keempat kolom “tidak setuju” tersebut diperoleh 

keterangan bahwa  terdapat delapan porsen mahasiswa yang mengikuti dan telah 

menerima materi tentang ilmu, akan tetapi berhenti pada interaksi pembelajaran 

materi, dan tidak berlanjut pada aksi atau tindakan. Dengan kata lain, pembelajaran 

yang dilakukan untuk membahas “materi hadis tentang ilmu” meskipun berhasil 

mengaktifkan ranah keilmuan mahasiswa secara kognitif, namun tidak mampu 

berlanjut pada ranah afektif dan psikomotor. 

Memperhatikan keterangan seperti yang tergambar pada tabel III di atas, 

secara umum bisa dikatakan bahwa pembelajaran materi seperti dirumuskan dalam 

empat poin tersebut berhasil membentuk sikap dan perilaku mahasiswa menurut misi 

yang dikandung dalam tiap materi yang disajikan. Dengan demikian, pembelajaran 

yang terjadi, secara kognitif telah mampu memenuhi kebutuhan keilmuan mahasiswa, 

dan secara afektif telah mampu membangkitkan ranah penghayatan untuk 

mengembangkan lebih lanjut dan kesadaran untuk mewujudkannya, serta telah 

berhasil mewujudkannya dalam bentuk tindakan nyata sebagai ranah psikomotor.   

4. Fiqhi Ibadah 

Sehubungan dengan materi pembelajaran dalam mata kuliah ini, ada empat 

kategori dari perilaku mahasiswa yang diangkat dalam angket untuk menilai seberapa 

besar pengaruh materi pembelajaran Fiqhi Ibadah terhadap sikap dan perilaku 

mahasiswa. Empat kategori sikap mahasiswa tersebut kembali dikemukakan dalam 

tebel sebagai berikut: 

Tabel  IV 

NO. MATERI SS S RG TS STS 

1. Setelah saya belajar materi Fiqhi Ibadah, maka 

cara besuci dari najis dan hadats menjadi lebih 

baik dari sebelumnya. 

 

9 

 

60 

 

24 

 

7 

 

- 

2. Setelah belajar materi Fiqhi Ibadah, cara salat 

saya lebih berkualitas dari sebelumnya. 

20 49 28 2 1 

3. Setelah belajar materi Fiqhi Ibadah, pelaksanaan 

puasa saya lebih berkualitas dari sebelumnya. 

25 52 20 3 - 

4. Setelah belajar materi tentang pentingnya Fiqhi 

Ibadah, saya banyak membaca materi tersebut di 

luar jam perkuliahan. 

 

20 

 

40 

 

32 

 

8 

 

- 

Memperhatikan tabel di atas diketahui bahwa responden yang telah 

menerima materi Fiqhi Ibadah memiliki pengalaman yang berbeda antara satu dengan 

yang lain. Ada yang menyatakan keyakinannya bahwa materi mampu memberikan 
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nilai tambah sehingga dapat memperbaiki perilakunya lebih baik dari sebelumnya. 

Ada pula yang merasa ragu atas materi yang diterima mampu atau efektif merubah 

perilakunya dari “kurang sempurna” menjadi “cukup sempurna”, dan dari “kurang 

baik menjadi baik bahkan menjadi lebih baik. Pada sisi yang lain terdapat pula 

responden yang tidak percaya bahwa materi yang diterima itulah yang 

mempengaruhinya sehingga perilaku yang dilahirkannya menjadi lebih baik. 

Keterangan tersebut jelas tampak pada kolom-kolom pilihan yang tersedia 

untuk menyatakan sikap atau pengalaman yang mereka alami melalui kegiatan 

pembelajaran, seperti pada poin pertama kolom pilihan “sangat setuju” tabel di atas 

menunjuk angka Sembilan. Angkat tersebut merupakan petunjuk bahwa di antara 

seratus orang responden terdapat Sembilan orang di antaranya yang sangat setuju 

dengan pernyataan tersebut. Setuju dalam arti pengalaman belajar yang dikemukakan 

dalam angket merupakan pengalaman yang sesungguhnya mereka alami, sehingga 

pada saat diminta menentukan pendapatnya sebagaimana dalam angket langsung 

memilih kolom “sangat setuju”. 

Hal tersebut berarti setelah mahasiswa belajar materi Fiqhi Ibadah, maka 

cara besuci dari najis dan hadats menjadi lebih baik dari sebelumnya. Adanya 

pernyataan “cara bersucinya menjadi lebih baik” menunjukkan bahwa materi yang 

diterima mampu berpengaruh terhadap dirinya untuk memperbaiki cara bersucinya, 

sebagai perilaku menjadi lebih baik. Perubahan yang tampak pada sikap dan perilaku 

mahasiswa sebagai efek dari proses belajar merupakan keberhasilan mahasiswa 

dalam belajar melalui ranah kognitif, afektif, dan psikomotor sekaligus kesuksesan 

seorang dosen menyajikan materi pembelajaran. 

Angka yang sangat signifikan ditunjukkan tabel di atas yakni responden 

yang memilih kolom “setuju” mencapai angka 60%. Hal ini berarti terdapat enam 

puluh orang dari seratus responden yang menyatakan “setuju” dengan pengalaman 

belajar seperti dikemukakan dalam angket. Dalam arti, setelah mahasiswa belajar 

materi Fiqhi Ibadah, maka cara bersuci dari najis dan hadats menjadi lebih baik dari 

sebelumnya.  

Mahasiswa yang menyatakan “cara bersucinya lebih baik dari sebelumnya” 

adalah mereka yang merasakan bahwa materi yang diterima melalui kegiatan 

pembelajaran berhasil mengaktifkan tiga ranah sekaligus dalam dirinya, yakni 

kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga materi tidak terbatas menjadi “komsumsi” 

intelegensi atau nalar melainkan berlanjut pada penghayatan sehingga muncul 

kesadaran dan keinginan untuk mewujudkannya dalam bentuk sikap dan perilaku. 

Keterangan yang diperoleh dari mahasiswa, Sitti Arung sehubungan dengan 

keterangan di atas bahwa “setelah belajar materi Fiqhi Ibadah, maka cara bersuci dari 

najis dan hadats menjadi lebih baik dari sebelumnya”, sebab di antara materi yang 

diterima terdapat pelajaran yang pelaksanaannya kurang sesuai dengan tuntutan 

syara’, seperti tata cara wudhu’ dan penggunaan air. Selama ini, ketika berwudhu 

tidak memperhatikan kadar air yang digunakan. Dalam berwudhu, meskipun 

menggunakan air yang sedikit cara mengambilnya dari tempat wudhu tetap 

menggunakan tangan sebagai timba dan langsung dibasukan pada anggota wudhu, 
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sementara tempat air tersebut berukurang kecil, sebatas untuk kebutuhan berwudhu. 

Cara ini baru diketahui setelah mengikuti materi Fiqhi Ibadah, sebab dalam salah satu 

materinya dibahas mengenai air musta’mal. Sebelum itu, mahasiswa tersebut 

berwudhu dengan kadang-kala menggunakan air musta’mal, sebab tidak hanya 

percikan sisa air wudhu yang kembali masuk ke dalam tempat air, juga yang 

menyalahi aturan adalah menggunakan tangan dengan mencelupkan langsung ke 

dalam tempat air untuk mengambil dan membasuhkannya pada organ wudhu. Setelah 

menerima materi di atas, maka cara bersucinya dari hadats dalam hal ini berwudhu 

menjadi lebih baik.
19

 

Adapun kolom “ragu-ragu” yang terisi angka 24 menunjukkan bahwa di 

antara seratus orang mahasiswa terdapat 24% tidak bisa mengambil keputusan, 

apakah akan setuju dengan tidak. Sikap ragu-ragu untuk menentukan persetujuannya 

menggambarkan bahwa mereka berada dalam kondisi yang “tarik ulur” antara 

melakukan dan tidak melakukan “pengalaman belajar” seperti yang diangkat dalam 

angket, sehingga jawaban yang diberikan pas menggambarkan suasana hatinya, yakni 

dengan memilih kolom “ragu-ragu”. 

Apabila dipelajari alasan memilih sikap tersebut, maka terdapat dua 

kemungkinan yang bisa terjadi, yakni pertama, mahasiswa yang bersangkutan 

merasa tidak atau belum menerima materi tersebut, sehingga pengalamannya tidak 

sejalan dengan pernyataan pengalaman belajar seperti dikemukakan dalam angket. 

Meskipun begitu, cara bersuci dari najis dan hadats dilakukan dengan baik menurut 

aturan syara’. Oleh karena tidak merasa ikut materi, tapi merasa cara bersuci menjadi 

lebih baik, maka mereka bimbang dalam mementukan sikapnya, antara setuju atau 

tidak. akhirnya yang lebih bijak menurutnya adalah memilih sikap “ragu-ragu”. 

Kedua, mahasiswa merasa bahwa caranya bersuci dari najis dan hadats 

sudah baik sejak dulu. Meskipun sudah baik namun karena kewajiban akademik 

maka harus mengikuti materi pembelajaran. Ketika diperhadapkan dengan angket 

maka mereka bingung untuk menjawab kolom yang mana, sebab mereka tidak bisa 

memastikan materi yang mana paling berhasil mempengaruhinya sehingga cara 

bersucinya menjadi lebih baik. Apakah materi lama atau materi yang diterimanya 

setelah menjadi mahasiswa. Itulah yang tidak bisa diputuskan secara pasti dan tepat, 

sehingga sikap yang lebih bijaksana adalah menyatakan “ragu-ragu”. 

Sementara pada kolom berikutnya “tidak setuju” diisi oleh tujuh orang 

responden. Angka tersebut menunjukkan bahwa pernyataan dalam angket tentang 

pengalaman belajar mahasiswa tidak sesuai dengan pengalaman belajar yang 

dialaminya. Oleh karena tidak adanya kesesuaian itu, maka sikap yang sudah tepat 

manakala dalam memberikan jawaban adalah “tidak setuju”. Sekarang- yang menjadi 

pertanyaan, apa yang tidak disetujui responden dalam angket tersebut.  
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Ada dua alasan yang dapat menjadi jawaban atas pertanyaan di atas. 

Pertama, tidak setuju karena pengalaman belajar dalam angket dikemukakan dengan 

kalimat “setelah saya belajar materi Fiqhi Ibadah, maka cara besuci dari najis dan 

hadats menjadi lebih baik dari sebelumnya”, sementara responden tidak atau belum 

merasa belajar materi yang dimaksud. Karena itu jawaban yang diberikan “tidak 

setuju”. 

Kedua, tidak setuju karena pengalaman belajar dalam angket dikemukakan 

dengan kalimat “setelah saya belajar materi Fiqhi Ibadah, maka cara besuci dari najis 

dan hadats menjadi lebih baik dari sebelumnya”, sementara responden tidak merasa 

bahwa materi itulah yang membuat cara bersucinya menjadi lebih baik. Dan pada saat 

memberikan jawaban terhada angket, secara enteng mengisi kolom “tidak setuju”. 

 Poin kedua kolom pilihan “sangat setuju” pada tabel di atas berisi angka 20 

yang menunjukkan bahwa terdapat dua puluh porsen responden yang sangat setuju 

dengan pernyataan dalam angket. Adanya pernyataan sangat setuju tersebut sebab 

terjadi kesesuaian antara perilaku belajar mahasiswa yang dituangkan dalam angket 

tersebut dengan pengalamannya. Kesesuaian yang dimaksud adalah “Setelah belajar 

materi Fiqhi Ibadah, cara salat saya lebih berkualitas dari sebelumnya.”, pernyataan 

sebagai angket tersebut sesungguhnya itulah yang dialami responden dalam kegiatan 

belajarnya. 

Sementara pada kolom pilihan “setuju” memperoleh angka 49. Jumlah ini 

menunjukkan banyaknya responden yang mengikuti materi pembelajaran Fiqhi 

Ibadah, sebanyak itu pula yang berhasil merubah perilakunya menjadi lebih baik. 

Perubahan perilaku tersebut merupakan wujud efektivitas materi pembelajaran secara 

kognitif dan psikmotor. Artinya pembelajaran materi Fiqhi Ibadah tentang salat 

mendapat perhatian banyak dari mahasiswa sehingga mereka merasakan kualitas 

yang berbeda dari pelaksanaan salat sebelumnya. 

Sejalan dengan itu, Hijir Ismail Muhtar mengatakan bahwa tidak bisa 

dipungkiri salat yang dilakukan memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan 

dengan salat yang dilakukan sebelumnya. Lebih baik karena dalam mempelajari 

materi ini tidak sekedar membahasnya dari aspek hukum-hukum dan pelaksanaannya, 

melainkan juga diiringi dengan aspek nilai dan moralnya, seperti meskipun salat 

merupakan perintah, namun jangan ditanggapi sebagai perintah sebab jika demikian 

maka akan ada unsur keterpaksaan atau perasaan berat dalam menjalankannya, akan 

tetapi mesti dinilai sebagai kebutuhan rohani. Dengan cara demikian maka salat akan 

lebih ringan, tulus, dan ikhlas dalam menjalankannya.
20

 

Keberhasilan mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran merupakan 

pencapaian salah satu tujuan pembelajaran pada ranah kognitif. Ketika muncul 

kesadaran mengenai pentingnya materi itu dalam kehidupannya, maka tujuan 
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pembelajaran pada ranah afektif turut tercapai. Dan ketika materi itu lahir dalam 

bentuk perbuatan atau perilaku maka tujuan pembelajaran pada ranah psikomotor pun 

sudah tercapai. Dalam hal penyajian materi Fiqhi Ibadah seperti dikemukakan dalam 

poin kedua tabel di atas, secara pedagogis, tridomain tersebut telah tercapai. 

Jumlah responden yang mengisi kolom “ragu-ragu” sebanyak 24%, yang 

berarti dua puluh empat orang di antara seratus yang mengisi angket. Jumlah tersebut 

memilih untuk mengisi kolom ragu-ragu menandakan bahwa yang bersangkutan tidak 

dapat memastika, apakah pernyataan dalam angket sesuai dengan pengalam yang 

dilalui atau tidak. Keraguan itu bisa disebabkan oleh dua faktor, yakni pertama, 

responden yang bersangkutan merasa tidak atau belum menerima materi seperti yang 

dikemukakan dalam angket, sehingga pengalamannya tidak sejalan dengan 

pernyataan pengalaman belajar seperti dikemukakan dalam angket tersebut. 

Meskipun begitu, mereka merasakan bahwa kualitas salatnya senantiasa mengalami 

perkembangan. Oleh karena merasa tidak mengikuti materi, tapi merasa ada 

kemajuan dari segi kualitas salat tersebut, maka mereka ragu dalam mementukan 

sikapnya, apakah akan menyatakan setuju atau menolak untuk mengakuinya. Oleh 

karena terdapat kolom pilihan untuk menyatakan sikap keraguan, maka sikap yang 

bijak sesuai pengalamnan yang terjadi padanya adalah memilih kolom “ragu-ragu” 

tersebut. 

Kedua, responden merasa bahwa salat yang dilakukannya sudah berkualitas 

sebelum menerima materi Fiqhi Ibadah. Meskipun sudah merasa berkualitas, namun 

karena itu merupakan kewajiban akademik, maka tidak ada alasan untuk menolak 

mengikuti materi pembelajaran yang telah diprogramkan. Pada saat diminta untuk 

mengisi angket di situlah baru berpikir dan berupaya mengingat kembali pengalaman 

belajar apa yang telah mereka lalui dalam hubungannya dengan materi salat. Oleh 

karena tidak bisa memastikan materi yang mana paling berhasil mempengaruhinya 

sehingga kualitas salatnya menjadi lebih baik. Apakah materi lama atau materi yang 

baru diterimanya setelah menjadi mahasiswa. Itulah yang tidak bisa diputuskan secara 

pasti dan tepat, sehingga sikap yang lebih bijaksana dan menggambarkan 

kejujurannya adalah menyatakan “ragu-ragu”. 

Selanjutnya keterangan yang diperoleh dari tabel di atas bahwa di antara 

responden yang ada terdapat 6% yang memastikan sikapnya “tidak setuju” dengan 

peryataan tentang pengalaman yang dikemukakan dalam angket. Menyatakan tidak 

setuju tersebut, karena pengalaman belajarnya tidak seperti apa yang dinyatakan 

dalam angket. Dalam angket dikatakan “setelah belajar materi Fiqhi Ibadah, cara 

salat saya lebih berkualitas dari sebelumnya.” Sementara menurut pengalaman 

responden ternyata “setelah belajar materi Fiqhi Ibadah, cara salat saya tidak lebih 

berkualitas dari sebelumnya, sebab memang sebelum belajar fiqhi ibadah di fakultas 

merasa kualitas ibadahnya sudah baik.” Jadi meskipun kembali belajar materi 

tersebut, menurutnya bukan merupakan nilai tambah buat perbaikan kualitas 

ibadahnya. Jadi yang tidak disetujui bukan karena “tidak belajar materi Fiqhi Ibadah”. 
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melainkan materi tersebut tidak member nilai tambah terhadap perbaikan kualitas 

salatnya.  

Kolom berikutnya, masih tabel IV di atas, ternyata terdapat dua responden 

yang menyatakan sikapnya “sangat tidak setuju”. Dapat dipahami dengan pernyataan 

sikap tersebut, yakni apa yang dikemukakan dalam angket bertolak belakang dengan 

pengalaman belajar yang dialaminya. Kalau dalam angket dikatakan “setelah belajar 

materi Fiqhi Ibadah, maka cara salat saya lebih berkualitas dari sebelumnya”, maka 

dua responden ternyata merasa tidak atau belum mengikuti materi yang dimaksud dan 

merasa kualitas salatnya tidak mengalami perubahan.  

Meskipun demikian, bukan berarti responden karena tidak mengikuti materi 

lantas dikesankan kualitas salatnya tidak baik. Demikian pula, bukan berarti karena 

responden merasa salatnya tidak mengalami peningkatan lantas ada kesan bahwa 

salat yang dilakukannya tidak berkualitas. Boleh saja responden mengatakan salatnya 

tidak mengalami perubahan sebab memang sejak awal salatnya sudah berkualitas. 

Jadi yang diingkari di sini adalah pernyataan angket “cara salat saya lebih berkualitas 

dari sebelumnya” bukan salatnya tidak berkualitas. Demikian yang bisa dipahami, 

mengapa ada responden yang menolak dengan tegas untuk mengakui pengalaman 

belajar seperti yang dikemukakan dalam angket. 

Poin ketiga kolom pilihan “sangat setuju” diisi oleh 25% responden. Artinya 

terdapat dua puluh lima orang mahasiswa yang sangat setuju bahwa “setelah belajar 

materi Fiqhi Ibadah, pelaksanaan puasanya lebih berkualitas dari sebelumnya.” 

Sangat setuju sebab terjadi kesesuaian antara pengalamannya dengan pernyataan yang 

dikemukakan dalam angket. Malalui katerangan tersebut diketahui bahwa jumlah 

yang disebut dalam tabel poin ketiga pada kolom pilihan yang sama mengalami 

peningkatan. Kalau poin sebelumnya diisi oleh 20 responden, maka dalam poin ini 

terisi dengan jumlah 25 orang. Responden dengan jumlah tersebut setelah belajar 

tentang materi Fiqhi Ibadah, maka pelaksanaan puasanya lebih berkualitas dari 

sebelumnya. Dalam arti, materi yang diikuti mahasiswa melalui interaksi 

pembelajaran di kelas efektif merubah sikapnya lebih berkualitas dari sebelumnya.  

Hartina, salah seorang mahaiswa mengatakan bahwa pelaksanaan puasa pasti 

lebih berkualitas setelah belajar materi tentang puasa itu sendiri dibanding dengan 

belum belajar, sebab ketika mengetahui bagaimana menjalankannya dengan baik dan 

benar, pada saat tiba waktunya untuk melaksanakannya maka dengan sendirinya apa 

yang diketahui itu akan diamalkan. Hal ini tidak susah untuk dilakukan mengingat 

puasa berbeda dengan ibadah lainnya yang membutuhkan gerak fisik. Dalam 

berpuasa gerak fisik tidak dilakukan, sebab merupakan ibadah abstrak. Tidak ada 

yang mengetahui kecuali Allah bahwa seseorang itu berpuasa atau tidak dengan 

hanya melihat penampilannya.
21
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Jika dilihat dengan persfektif ilmu pendidikan, maka pelaksanaan 

pembelajaran untuk pokok bahasan itu sudah memenuhi syarat pembelajaran yang 

dikenal dengan tri domain yang di dalamnya terjadi penyajian materi sebagai 

pemenuhan kebutuhan nalar yang bersifat kognitif; afektif yakni terbukanya 

pemahaman peserta didik sehingga dapat menerima sepenuh hati, lalu terjadi 

keinginan untuk mewujudkannya; serta psikomotor yakni terwujudnya perbuatan 

secara nyata.  

Beralih pada kolom berikutnya yakni “setuju” ternyata responden yang 

mengisi kolom tersebut sebanyak 52%. Dibandingkan dengan poin kedua dengan 

pilihan kolom yang sama hanya mampu mencapai angka 49%. Artinya minat 

responden untuk menyatakan sikap yang terkesan sederhana dibanding dengan kesan 

“berlebihan”. Meskipun mungkin pengalaman belajarnya tentang materi tersebut 

tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu mencolok. 

Pandangan yang dapat dikemukakan dengan berdasar pada tabel di atas 

bahwa di antara seratus mahasiswa yang belajar materi Fiqhi Ibadah, 52% di 

antaranya yang mengaku berhasil menjadikan puasanya lebih berkualitas dari puasa 

yang dilakukan sebelum menerima materi tersebut. Hal ini berarti materi dan 

penyajiannya berhasil mencapai tujuan pembelajaran sampai ranah psikomotor. 

Sementara kolom pilihan berikutnya, yakni “ragu-ragu” terdapat 20% 

respoden yang tidak bisa memastikan persetujuannya. Serupa dengan keterngan 

sebelumnya bahwa responden yang memilih menyatakan ragu-ragu ketimbang 

menyatakan setuju atau menolak, disebabkan oleh dua faktor kemungkinan. 

Kemungkinan pertama, responden yang bersangkutan merasa tidak atau belum 

menerima materi seperti yang dikemukakan dalam angket, sehingga pengalamannya 

tidak sejalan dengan pernyataan pengalaman belajar seperti dikemukakan dalam 

angket tersebut. Meskipun begitu, mereka merasakan bahwa kualitas puasanya lebih 

baik dari sebelumnya. Oleh karena merasa tidak mengikuti materi, tapi merasa ada 

kemajuan dalam puasanya, maka mereka ragu dalam mementukan sikapnya, apakah 

akan menyatakan setuju atau menolak untuk mengakuinya. Oleh karena terdapat 

kolom pilihan untuk menyatakan sikap keraguan tersedia, maka melalui kolom itulah 

sikap keranguannya dinyatakan.  

Kedua, responden merasa bahwa puasa yang dilakukannya sudah 

berkualitas sebelum menerima materi Fiqhi Ibadah. sekalipun sudah merasa 

berkualitas, namun karena terikat dengan aturan akademik, maka harus taat pada 

aturan tersebut sehingga materi baginya sebatas penegas terhadap apa yang telah 

pernah diterimanya. Jadi dalam pikirannya terhimpun dua pemgetahuan, yang yakni 

pengetahuan tentang materi Fiqhi Ibadah dengan pembahasan puasa sebagai 

pengetahuan yang terdahulu, dan dengan materi dan pembahasan yang sama sebagai 

pengetehuan yang baru.  

Untuk menyatakan sikapnya melalui angket mereka diperhadapkan dengan 

dua pilihan tersebut. Kalau mengisi kolom “setuju”, sementara pengetahuan tentang 

materi yang dimaksud, sebelumnya telah diketahui dan telah dilaksanakan, maka itu 

artinya berbeda dengan pengalaman belajar yang dikemukakan dalam angket. Dan 
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kalau “tidak setuju” sementara mereka telah mengikuti materi yang dimaksud dan 

telah melaksanakannya, maka itu berarti mengingkari apa yang telah dilakukan. 

Dengan sendirinya, merasa keliru jika memilih “setuju” dan merasa salah jika 

memilih “tidak setuju”, maka kolom pilihan yang tepat baginya adalah “ragu-ragu”, 

dan itu sekaligus menggambarkan suasana hatinya ketika mengisi angket. 

Sementara responden yang tegas menyatakan sikapnya dapat dilihat pada 

kolom pilihan berikutnya “tidak setuju”. Sebagaimana terlihat dalam tabel, terdapat 

tiga porsen di antaranya yang menyatakan menolak atau tidak setuju bahwa “setelah 

belajar materi Fiqhi Ibadah, pelaksanaan puasanya lebih berkualitas dari sebelumnya. 

Artinya, jumlah 3% tersebut merasa tidak atau belum menerima materi yang 

dimaksud dan merasa kualitas pelaksanaan puasanya tidak mengalami perubahan.  

Tidak setuju karena tidak mengikuti materi, bukan berarti mahasiswa tidak 

paham materi. Mahasiswa dapat saja memahami materi, meskipun tidak mengikuti 

saat materi disajikan, namun boleh saja memahami materi melalui cara, tempat, dan  

momen yang lain. Sehingga ketika mengisi angket lebih cenderung memilih tidak 

setuju, sebab pengalaman belajarnya berbeda dengan pengalaman belajar yang 

disodorkan melalui angket. 

Boleh jadi pula “tidak setuju” dengan alasan materi yang diterimanya tidak 

memberikan nilai tambah terhadap pelaksanaannya. Tidak memberikan nilai tambah 

bukan berarti pelaksanaan ibadah puasannya tidak berkualitas. Boleh saja sangat 

berkualitas, namun kualitas yang ada itu bukan merupakan pengaruh dari materi 

pembelajaran Fiqhi Ibadah yang dilakukan di kelas, akan tetapi bisa diperoleh dari 

cara, tempat, dan momen yang berbeda dengan yang terjadi di kelas. Dengan alasan 

merasa tidak sejalan dengan pengalaman yang diangkat dalam angket, maka memilih 

sikap “tidak setuju” merupakan pilihan yant tepat baginya. 

Kemungkinan yang bisa terjadi pula adalah mahasiswa benar-benar tidak 

mengalami pengalaman belajar seperti yang dimaksud dalam angket, yakni “setelah 

belajar materi Fiqhi Ibadah, pelaksanaan puasanya lebih berkualitas dari 

sebelumnya.” Artinya, meskipun telah mengikuti materi Fiqhi Ibadah, namun tidak 

efektif menjadikan pelaksanaanya lebih berkualitas. Inilah yang mungkin tidak terjadi 

pada mahasiswa, sehingga dengan jumlah 3% tersebut memilih sikap “tidak setuju”. 

Poin keempat, mengandung pernyataan bahwa “setelah belajar materi 

tentang pentingnya Fiqhi Ibadah, saya banyak membaca materi tersebut di luar jam 

perkuliahan.” Memperhatikan empat kolom yang tersedia, kolom “sangat tidak 

setuju” tampak kosong, yang berarti tidak ada responden yang berminat untuk 

mengisinya. Tabel tersebut menggambarkan bahwa responden tidak terpengaruh 

dengan cara temannya dalam mengisi angket yang diberikan. Keragaman dalam 

memilih kolom pilihan menggambarkan perbedaan pengalaman belajar di antara 

mereka. 

Sebagaimana terlihat pada kolom “sangat setuju” tercatat angka 20, kolom 

berikutnya, “setuju” tercatat angka 40, kolom “ragu-ragu” tercatat angka 32, dan 

kolom “tidak setuju” tercatat angka 8.  Kolom pilihan “sangat setuju” jika dibanding 

dengan poin ketiga dengan kolom yang sama menunjukkan adanya penurunan 5% 
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dari jumlah 25%.  Hal itu terjadi disebabkan perbedaan materi antara item ketiga 

dengan itam keempat sehingga cara memberikan penilaian pun berbeda. 

Perbedaan lain yang terjadi dalam poin keempat adalah minat responden 

untuk menyatakan sikapnya melalui dua kolom yang tersedia, yakni kolom pilihan 

“sangat setuju” dan “setuju”. Seperti yang tampak pada tabel dan item-item 

sebelumnya, kolom pilihan yang memperoleh peminat lebih besar adalah kolom 

“setuju”. Hal ini menggambarkan bahwa responden lebih senang menyatakan 

sikapnya yang terkesan “sederhana” dibandingkan dengan menyatakan dengan kesan 

“berlebihan”. Karena itu sebagian besar menggunakan kata “setuju” dibanding kata 

“sangat setuju”. 

Sangat setuju sebagaimana disebut pada tabel poin kempat di atas, 

menunjukkan bahwa di antara seratus responden, dua puluh porsen di antaranya yang 

menyatakan “sangat setuju” sebagai gambaran bahwa pengalaman belajar yang 

dikemukakan dalam angket sangat sejalan dengan pengalaman belajar yang 

dialaminya. Artinya mahasiswa dengan jumlah 20% tersebut yang mengikuti materi 

kuliah tentang “pentingnya Fiqhi Ibadah” mampu memotivasi dirinya sehingga 

terdorong untuk banyak membaca materi tersebut di luar jam perkuliahan. 

 Pengakuan yang dikemukakan dalam bentuk penegasan melalui kolom 

pilihan “sangat setuju” menunjukkan bahwa materi yang dimaksud telah pernah 

diterima mahasiswa dalam bentuk penyajian materi melalui perkuliahan; Materi dan 

cara penyajiannya efektif membentuk sikap mahasiswa untuk menindaklanjuti materi 

tersebut agar lebih bersifat fungsional; Dan materi yang diterima sebagai pengetahuan 

benar-benar dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku.  

Sikap yang dimaksud di atas adalah dorongan yang muncul dari dalam diri 

seseorang untuk mewujudkan suatu kehendak dalam bentuk perbuatan, sementara 

perilaku adalah perbuatan yang telah terwujud atau terlaksana sebagai respon atau 

tanggapan terhadap lingkungan yang mempengaruhinya. Dalam konteks 

pembelajaran, maka yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah lingkungan 

belajar yang minimal terdiri dari dosen, mahaiswa, dan materi pembelajaran. 

Kolom pilihan berikutnya adalah “setuju” yang digunakan oleh empat puluh 

responden. Analisanya kurang lebih sama dengan di atas, karena menentukan sikap 

dengan kata “sangat setuju” dengan “setuju” tidak berarti membuatkan jarak yang 

sangat senjang. Namun sengaja dipisahkan melalui kolom yang berbeda untuk 

mengetahui seberapa banyak responden yang menegaskan keseriusannya dalam 

memberikan jawaban. Dan fakta telah menunjukkan bahwa ternyata responden 

memberikan penilaian yang berbeda terhadap keduanya. Responden yang 

menggunakan kata “setuju” dalam menyatakan sikap dan pandangannya selamanya 

mendapat angka yang dominan dibanding dengan penggunaan kata “sangat setuju”. 

Berdasar pada tabel tersebut diperoleh keterangan bahwa terdapat 40% 

mahasiswa setelah belajar materi tentang “pentingnya Fiqhi Ibadah, memiliki 

motivasi untuk berbuat lebih lanjut dengan banyak membaca materi yang sama di 

luar jam perkuliahan. Apabila jumlah responden yang memilih kolom “sangat setuju” 

digabung dengan responden yang memilih kolom “setuju”, maka jumlah mahasiswa 
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yang mengikuti materi Fiqhi Ibadah dan berhasil menindaklanjutinya mencapai angka 

60%. Angka ini menunjukkan keberhasilan kegiatan pembelajaran mencapai tujuan 

pembelajarannya. 

Sementara 32% di antaranya yang memilih sikap ragu-ragu. Sama dengan 

dugaan sebelumnya bahwa responden yang memilih sikap ragu-ragu dalam 

memberikan tanggapan terjadi karena paling tidak ada dua faktor kemungkinan. 

Pertama, responden yang bersangkutan merasa tidak atau belum menerima materi 

seperti yang dikemukakan dalam angket, sehingga pengalamannya tidak sejalan 

dengan pernyataan pengalaman belajar seperti dikemukakan dalam angket tersebut. 

Meskipun begitu, mereka banyak membaca materi yang sama di luar jam pelajaran. 

Oleh karena merasa tidak mengikuti materi, tapi merasa banyak membaca materi, 

maka mereka ragu dalam mementukan sikapnya, apakah akan menyatakan setuju atau 

menolak untuk mengakuinya. Oleh karena terdapat kolom pilihan yang tersedia untuk 

menyatakan sikap keraguan itu, maka menjadi solusi baginya untuk mengakhiri 

kebimbangannya. 

Kedua, responden merasa sudah sering membaca buku yang membahas 

materi yang sama sebelum menerima materi tentang pentingnya Fiqhi Ibadah. 

sekalipun merasa sudah banyak membaca, namun karena terikat dengan aturan 

akademik, maka harus taat terhadap aturan tersebut sehingga materi baginya sebatas 

penegas terhadap apa yang telah pernah diterimanya.  

Responden yang punya pengalaman seperti ini berarti menerima materi yang 

sama dengan cara yang berbeda, yakni materi yang diperoleh dengan cara autodidak 

sebagai pengetahuan yang terdahulu, dan materi yang diperoleh dengan cara 

mengikuti kegiatan pembelajaran sebagai pengetahuan yang baru. Faktor inilah yang 

kadang kala “menyandra” responden sehingga tidak bisa memutuskan dengan capat, 

yang mana lebih dominan berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan perilakunya. 

Untuk menyatakan sikapnya melalui angket mereka diperhadapkan dengan 

dua pilihan tersebut. Kalau mengisi kolom “setuju”, sementara pengetahuan tentang 

materi yang dimaksud, sebelumnya telah diketahui dan telah dilaksanakan, maka itu 

artinya berbeda dengan pengalaman belajar yang dikemukakan dalam angket. Dan 

kalau “tidak setuju” sementara mereka telah mengikuti materi yang dimaksud dan 

telah melaksnakannya, maka itu berarti mengingkari apa yang telah dilakukan. 

Dengan sendirinya, merasa keliru jika memilih “setuju” dan merasa salah jika 

memilih “tidak setuju”, maka kolom pilihan yang tepat baginya adalah “ragu-ragu”. 

Menyatakan sikap dengan cara seperti itu merupakan sikap yang bertanggung jawab. 

Terakhir adalah kolom pilihan “tidak setuju” yang diisi oleh delapan orang 

responden. Kalau sebelumnya, yakni item ketiga kolom pilihan yang sama, terdapat 

jumlah responden yang menyatakan sikap tidak setuju terhadap pernyataan angket, 

maka pada item ini (keempat) kolom “tidak setuju” berjumlah delapan orang. Artinya 

delapan porsen mahaiswa setelah belajar materi tentang pentingnya Fiqhi Ibadah, 

namun tidak dibarengi atau tidak ditindaklanjuti dengan banyak membaca materi 

yang sama di luar jam perkuliahan. 
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Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa materi dan metode penyajiannya 

tidak efektif menjadikan mahasiswa terdorong untuk mencari upaya lanjutan di luar 

jam perkuliahan dengan cara memperbanyak membaca buku yang membahas materi 

yang sama. Jika demikian, berarti penyajian materi untuk pokok bahasan ini, terhadap 

delapan orang mahasiswa hanya berhasil memenuhi kebutuhan keilmuan pada ranah 

kognitif, namun belum berhasil pada ranah afektif dan psikomotor. 

Memperhatikan empat tabel yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pada umumnya materi pembelajaran berhasil dilaksanakan dengan memenuhi 

kebutuhan keilmuwan mahasiswa pada tiga ranah, kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Materi keagamaan yang disajikan melalui interaksi pembelajaran berhasil membentuk 

nilai dan sikap mahasiswa yang kemudian melahirkan perilaku yang sejalan dengan 

nilai-nilai Islam. 
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