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ABSTRAK 

Strategi Pembelajaran mata kuliah akhlak dalam membina karakter religius mahasiswa  

di Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari pada program Studi Hukum Ekonomi Syari,ah  

Banjarmasin . Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan Dosen  dan mahasiswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang 

diinginkan perlu adanya sebuah metode dan strategi yang tepat agar mahasiswa  mampu 

memahami. Dosen  harus bisa menjadi uswah hasanah yang nantinya mahasiswa akan 

mencontoh apa yang Dosen lakukan dalam kehidupan nyata. Selain itu untuk 

menciptakan suasana religius, utamanya dalam upaya membina karakter religius 

mahasiswa  , seorang dosen  harus membiasakan mahasiswa untuk berakhlak mulia dan 

religius dengan cara memfasilitasi mahasiswa dengan materi, praktek ibadah¸membaca 

Al-Qur’an, saling menghormati dan berakhlak terpuji. Disini dosen mata kuliah akhlak  

memiliki peran yang besar dalam membina karakter bernilai religius kepada mahasiswa  

karena pada dasarnya mata kuliah Akhlak memiliki konstribusi dalam memberikan 

motivasi kepada mahasiswa   untuk mempelajari dan mempraktikkan akidahnya dalam 

bentuk pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela 

dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui strategi 

pembelajaran yang digunakan dosen mata kuliah Akhlak dalam membina karakter 

religius mahasiswa Uniska program Studi Hukum Ekonomi Syari,ah . 2) untuk 

mengetahui proses dari pembinaan karakter religius di Uniska program studi Hukum 

Ekonomi Syari’ah. Untuk mencapai tujuan di atas digunakan pendekatan penelitian 

kualitatif deskriptif, riset yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Jenis penelitian kualitatif ini 

merupakan penelitian yang tidak menggunakan menghitung atau statistik tetapi melalui 

pengumpulan dara, analisis, kemudian diinterprestasikan. Hasil penelitian menunjukkan 

1) Bahwa strategi pembelajaran yang digunakan oleh dosen  mata kuliah  Akhlak dalam 

membina karakter religius mahasiswa  adalah mahasiswa harus mampu mengamati 

fenomena yang ada di sekitarnya kemudian dihubungkan dengan materi selain itu juga 

dengan uswah hasanah, dari paparan informan dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi 

pembelajaran lebih mengarah pada strategi pembelajaran kontekstual. 2) Proses 

pembinaan karakter religius mahasiswa tidak hanya dilakukan ketika di dalam local  dan 

tidak hanya menjadi tanggung jawab dosen   mata kuliah  Agama Islam saja. Dan 

diharapkan setelah selesai dari satuan pendidikan mahasiswa bisa menjadi seperti yang 

diharapkan. 

Kata kunci : startegi pembelajaran, dosen  mata kuliah   Akhlak, karakter religius. 
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ABSTRACT 

Learning process is a process that contains a series of deeds Lecturers and students on 

the basis of reciprocal relationships that take place in educational situations to achieve a 

desired learning objectives need a method and the right strategy for students to 

understand. Lecturers should be able to become uswah hasanah which later students will 

imitate what the Lecturer do in real life. In addition to creating a religious atmosphere, 

especially in the effort to foster the religious character of students, a lecturer should 

familiarize students for noble and religious by facilitating students with materials, 

practice of worship¸read the Qur'an, mutual respect and morality. Here the lecturer of 

morals has a big role in fostering religious values to the students because basically the 

subject of Akhlak has a contribution in providing motivation to students to learn and 

practice their aqidah in the form of habituation to perform morally praised and avoid the 

disgraceful morals in everyday life . The purpose of this study are: 1) to know the 

learning strategy used by lecturers subjects Akhlak in fostering the religious character of 

Uniska students of Law Economics Law program ah. 2) to know the process of 

formation of religious character in Uniska study program of Syaria Economics Law. To 

achieve the above objectives used descriptive qualitative research approach, descriptive 

research (describing) and tend to use the analysis with inductive approach. This type of 

qualitative research is a study that does not use counting or statistics but through virgin 

gathering, analysis, and then interpreted. Research result show 1) That the learning 

strategy used by the lecturer Akhlak in fostering the religious character of the student is 

the student must be able to observe the phenomena around him then connected with the 

material as well as with uswah hasanah, from the informant's exposure can be drawn the 

conclusion that the learning strategy is more directed on contextual learning strategies. 

2) The process of fostering the religious character of students is not only done when in 

the local and not only the responsibility of the lecturers of Islamic Religion course. And 

expected after completion of the student education unit can be as expected. 

Keywords: learning strategy, lecturer of subjects Akhlak, religious character. 

 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan hingga kini masih dipercaya sebagai media yang sangat ampuh 

dalam membangun kecerdasansekaligus kepribadian anak manusia menjadi lebih baik. 

Oleh karena itu, pendidikan secara terus-menerus dibangun dan dikembangkan agar dari 

proses pelaksanaannya menghasilkan generasi yang diharapkan. 

Demikian pula dengan pendidikan di Indonesia ini. Bangsa Indonesia tidak ingin 

menjadi bangsa yang bodoh dan terbelakang. Terutama dalam menghadapi zaman yang 

terus berkembang di era kecangihan teknologi dan komunikasi. Maka, perbaikan 

sumber daya manusia yang cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia terus 

diupayakan melalui proses pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam rumusan tujuan 

pendidikan nasional Nomor 20 Pasal 3 tentang sistem Pendidikan Nasional menjelaskan 
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bahwa : 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdasjan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.)
 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. (Jakarta : Karya Gemilang : 2009) Hlm:63 

Dalam rangka menghasilkan mahasiswa yang unggul dan diharapkan proses 

pendidikan juga senantiasa dievaluasi dan diperbaiki. Salah satu upaya perbaikan 

kualitas pendidikan adalah munculnya gagasan mengenai pentingnya pendidikan 

karakter dalam dunia pendidikan di Indonesia. Gagasan ini muncul karena proses 

pendidikan yang selama ini dilakukan dinilai belum sepenuhnya berhasil dalam 

membangun manusia Indinesia yang berkarakter. 

Namun, apa jadinya pendidikan hanya mementingkan intelektual semata tanpa 

membangun karakter mahasiswa. Hasilnya adalah kerusakan moral dan pelanggaran 

nilai-nilai. Pada akhirnya hasil pendidikan seperti ini hanya akan seperti robot, berakal 

tetapi tidak berkepribadian, kosong  jiwanya. Allah berfirman QS. Al-Ahzab ayat 21. 

Artinya :Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah. 

Dalam Al-Qur’an dan Hadits tersebut sudah jelas diterangkan Allah mengutus 

Rasulullah bertujuan untuk menyempurnakan akhlak (prilaku) manusia dan menjadikan 

tidak mengajarkan manusia untuk melakukan perbuatan mungkar yang tidak 

mempunyai nilai akhlak yang luhur, tapi sebaliknya Islam mengajarkan manusia hidup 

bersahaja dengan akhlak yang mulia dalam keadaan apapun dan dimanapun. Untuk 

itulah pentingnya pembentukan karakter. Dengan itu, manusia diharapkan tidak hanya 

cerdas dalam pengetahuannya saja melainkan juga perilakunya. Perilaku seseorang 

haruslah menunjukkan atau sesuai dengan ilmu pengetahuannya. 

Pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. 

Bahkan sejak awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan kini orde 

reformasi telah banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam kerangka 
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pendidikan karakter dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda. Dalam UU tentang 

pendidikan nasional yang pertama kali, ialah UU 19467 hingga UU Sisdiknas Nomor 20 

tahun 2003 yang terakhir pendidikan karakter telah adam namun belum menjadi fokus 

utama pendidik. Pendidikan akhlak (karakter) masih digabung dalam mata pelajaran 

agama dan diserahkan sepenuhnya pada dosen mata kuliah  agama. Karena pelaksanaan 

pendidikan karakter hanya diserahkan kepada dosen agama saja. Maka wajar hingga 

saat ini pendidikan karakter belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini terbukti 

dari fenomena sosial yang menunjukkan perilaku yang tidak berkarakter. Perilaku yang 

tidak berkarakter itu misalnya sering terjadinya tawuran antar pelajar, adanya pergaulan 

bebas dan adanya kesenjangan sosial-ekonomi-politik di masyarakat, kerusakan 

lingkungan yang terjadi di seluruh pelosok negeri, masih terjadinya ketidak adilan 

hukum, kekerasan dan kerusuhan, dan korupsi yang mewabah dan merambah pada 

semua sektor kehidupan masyarakat, tindakan anarkis, konflik sosial. Masyarakat 

Indonesia yang dahulu terbiasa santun dalam berperilaku, musyawarah mufakat dalam 

menyelesaikan masalah, mempunyai kearifan lokal yang dengan pluralitas, serta 

bersikap toleran dan gotong-royong kini mulai cenderung berubah menjadi hegemoni 

kelompok-kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku tidak jujur. 

Karakter adalah sikap pribadi yang stabil hasil proses konsolidasi secara 

progresif dan dinamis, integrasi pernyataan dan tindakan. Dalam pendidikan karakter 

mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan berperilaku yang membantu individu untuk 

hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara dan membantu 

mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan 

pendidikan karakter tidak diserahkan kepada guru agama saja, karena pelaksanaan 

pendidikan karakter harus dipikul oleh semua pihak, termasuk  , para dosen , staf tata 

usaha,  dan bahkan orang tua di rumah. Bahkan dalam langkah selanjutnya pendidikan 

karakter perlu dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, di seluruh instansi 

pemerintah, ormas, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan dan 

kelompok masyarakat lainnya. Juga dalam pelaksanaannya, pendidikan karakter 

memerlukan peneladanan dan pembiasaan. Pembiasaan untuk berbuat baik, pembiasaan 

untuk berperilaku jujur, tolong menolong, toleransi, malu berbuat curang, malu bersikap 

malas, malu membiarkan lingkungan kotor. Karena karakter tidak terbentuk instan, tapi 

harus dilatih secara serius. 
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Dalam hal menciptakan masyarakat yang berkarakter tentu diperlukan sebuah 

strategi untuk menanamkan karakter ke dalam diri mahasiswa sejak dini. Hal ini dapat 

dilakukan pada saat anak mengenyam dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan 

tentu kita sudah mengetahui beberapa strategi pembelajaran diantaranya adalah strategi 

pembelajaran ekspositori (SPE), strategi pembelajaran inkuiri (SPI), strategi 

pembelajaran berbasis masalah (SPBM), strategi pembelajaran peningkatan kemampuan 

berpikir (SPPKB), dan strategi pembelajaran kontelektual (CTL). Dari beberapa strategi 

pembelajaran tersebut tentu ada beberapa strategi yang cocok dalam penanaman 

karakter pada mahasiswa di Uniska program studi Hukum Ekonomi Syari,ah yang mana 

dosen harus membiasakan dan memberikan contoh nyata pada mahasiswa dan 

mahasiswi.) Agus Zaenal Fitri. Pendidikan Karakter berbasis Nilai dan Etika di Skeolah. 

(Jogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012). Hlm:40 

Uniska  ini adalah termasuk salah satu perguruan Tinggi Swasta  yang 

memprioritaskan adanya upaya pembinaan karakter religius, dapat dilihat dalam salah 

satu isi visi Uniska  ini adalah unggul dalam IMTAQ dan IPTEK, serta salah satu misi 

dari Uniska ini adalah mewujudkan lulusan yang berakhkul karimah. Selain itu pula 

Uniska ini mengupayakan pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, 

kreatif dan inovatif sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal 

sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

Sesuai dengan tujuan tersebut Uniska ini pula melakukan penanaman nilai-nilai 

dan pembiasaan berakhlul karimah pada mahasiswa yang salah satunya dapat diberikan 

atau diintegrasikan oleh dosen – dosen   pada mata Kuliah  MGU yang meliputi mata 

kuliah   Akhlak, Fiqih, tauhids, Bahasa Arab  dan Sejarah  Islam dengan didukung oleh 

upaya proses belajar mengajar yang dilakukan secara efektif beserta upaya 

pengembangan lainnya di luar mata kuliah  ,dengan tujuan agar nantinya dapat 

membangun karakter dan membentuk pembiasaan berakhlak karimah, tertutama dosen 

mata kuliah   Akhlak dalam membina akhlak mahasiswa. 

Maka atas dasar pemikiran tersebut, penulis mengangkat judul : STRATEGI 

PEMBELAJARAN MATA KULIAH AKHLAK DALAM MEMBINA KARAKTER 

RELIGIUS MAHASISWA DI UNISKA PADA PROGRAM STUDI HUKUM 

EKONOMI SYARI’AH BANJARMASIN . 
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METODE PENELITIAN 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan jenis 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif 

(menggambarkan) dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. 

Jenis penelitian kualitatis ini merupakan penelitian yang tidak menggunakan 

menghitung atau statistik tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian 

diinterprestasikan. 

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala 

sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena 

yang dikaji dari pada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. 

Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk 

selanjutnya dihasilkan sebuah teori, metode ini dapat membantu peneliti untuk 

memperoleh jawaban atas masalah suatu gejala, fakta dan realita yang dihadapi, 

sekaligus memberikan pemahaman dan pengertian baru atas masalah tersebut sesudah 

menganalisis data yang ada. ). J. R. Raco Metode Penelitian Kualitatif Jenis, 

Karakteristik dan Keunggulannya (Jakarta: PT grasindo, 2010), hlm: 33 

Jadi dalam penelitian kualitatif ini peneliti bermaksud akan memaparkan data 

secara deskriptif dengan mengkaji dan memahami fenomena sosial yang berhubungan 

dengan strategi pembelajaran dosen  mata kuliah Akhlak dalam membipna karakter 

religius mahasiswa di Uniska Program Studi Hukum Ekonomi Syari,ah , kemudian 

dengan mengamati gejala sosial, prilaku sosial atau seseorang, upaya pengembangan 

maupun situasi dan kondisi yang dapat menjadi faktor pendukung maupun faktor 

penghambat dari pembinaan karakter religius siswa dalam penelitian tersebut sesuai 

dengan data dan fakta yang teriadi di lapangan (madrasah). 

Teknik dalam penelitian ini lebih terfokus pada pembahasan atau pemaparan 

tentang kualitatif, dimana penelitian deskriptif kualitatif berupaya untuk memaparkan 

situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan tetapi memaparkan 

situasi. 

Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri dengan bantuan orang lain dalam 

mengumpulkan data. Hal itu dilakukan karena, apabila memanfaatkan alat yang bukan 
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manusia dan mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam 

penelitian klasik, sangat tidak mungkin mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-

kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu hanya manusia sebagai alat sajalah yang 

dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusia sebagai 

instrumen pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu 

sehingga apabila terjadi hal yang demikian ia pasti dapat menyadari serta dapay 

mengatasinya. Oleh karena itu, pada waktu mengumpulkan data dilapangan peneliti 

berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.) M. Djunaidi Ghoni da Fauzan 

Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Malang: AR-Ruzz Media, 2012), hlm. 33 

Berdasarkan pandangan di atas, maka kehadiran peneliti ini adalah peneliti 

bertindak sebagai key instrument atau instrumen kunci. Peneliti bertindak dan terlibat 

langsung dalam penelitian ini dilapangan dengan mencari data sebanyak-banyaknya dan 

juga sevalid-validnya. Adapun penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dari tanggal 1 

Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 di Uniska Program Studi Hukum 

Ekonomi Syari,ah Banjarmasin . Maka selama proses penelitian berlangsung, peneliti 

akan melakukan wawancara dengan informan yang bersangkutan yakni : 

1) Program Studi Hukum Ekonomi Syari,ah Banjarmasin 

Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara secara mendalam dengan bapak 

Suherman  selaku Dosen mata kuliah akhlak dan mata kuliah Agama lainnya , bapa 

Khairil Anam  selaku Dosen  mata Kuliah Akhlak juga  dengan harapan dari 

wawancana ini diperoleh global mengenai visi misi madrasah, kegiatan 

pengembangan kurikulum seta budaya kegiatan belajar mengajar yang diterapkan 

di madrasah maupun tentang karakter keseharian siswa-siswi di madrasah. 

2) Dosen mata kuliah akhlak 

Dalam hal ini penelitian juga mengadakan wawancara dengan dosen   mata kuliah   

Akhlak di pada Uniska Banjarmasin . Dengan harapan peneliti mendapatkan 

informasi dan gambaran mengenai peran dosen yang mengampu mata kuliah akhlak 

dalam membina karakter religius mahasiswa baik ketika kegiatan belajar mengajar 

maupun ketika di luar ruangan . 

3) Mahasiswa 
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Peneliti juga melakukan wawancara dengan mahasiswa dengan harapan mendapat 

informasi tentang keseharian mereka ketika di dalam ruangan  maupun di luar 

ruangan  ketika ada dosen  ataupun tidak ada dosennya . 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah peneliti mengumpilkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dari 

hasil wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi maka selanjutnya peneliti 

akan melakukan analisis data untuk menjelaskan lebih lanjut dari penelitian. 

Sesuai dengan analisis datayang dipilih oleh peneliti uaitu peneliti menggunakan 

analisis deskritif kualitatif (pemapanan) dengan menganalisis data yang telah peneliti 

kumpulkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi selama peneliti mengadakan 

penelitian dengan madrasah tersebut. 

Data yang diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti akan dianalisis oleh peneliti 

sesuai dengan hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah. Dibawah ini 

adalah hasil dari analisis peneliti, yaitu : 

A. Strategi Pembahasan Dosen  Mata kuliah akhlak Dalam Membina Karakter 

Religius Siswa Di Uniska Program Studi Hukum Ekonomi Syari,ah Banjarmasin .  

Belajar merupakan belajar merupakan usaha memperoleh pengalaman 

tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu strategi pembelajaran 

harus dapat mendorong aktivitas mahasiswa. Aktivitas tidak dimaksudkan tidak 

terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis 

seperti aktifitas mental. Dinamakan perkembangan psikologis dan fisiologis yang 

normal dan baik akan sangat mendukung proses pembelajaran dan pencapaian 

hasilnya. 

Dalam hal ini seorang dosen harus memilah dan memilih strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan materi dan mata pelajaran yang disampaikan 

kepada siswa. Mengajar harus dipandang senagai usaha mengembangkan seluruh 

pribadi siswa. Strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek 

kepribadian mahasiswa secara terintegtasi. Penggunaan metode diskusi misalnya, 

guru harus dapat merancang strategi pelaksanaan diskusi tidak hanya terbatas pada 

pengembangan aspek intelektual saja, tetapi harus mendorong siswa mereka bisa 

berkembang secara keseluruhan. Mendorong siswa agar dapat menghargai pendapat 
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orang lain, mendorong mahasiswa agar berani mengeluarkan gagasan atau ide-ide, 

mendorong mahasiswa untuk bersikap jujur, tentang rasa, dan lain sebagainya. 

Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 menyebutkan bahwa proses 

pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif 

menyenangkan, menantang, memoticasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta 

memberikan ruang yang cukup bari prakarsa, krativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Dalam pembahasan penelitian strategi pembelajaran dosen  mata kuliah   

akhlak di Program Studi Hukum Ekonomi Syari,ah Banjarmasin ini bahwa terdapat 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang baik dan sistematis di program studi 

ini  . Dalam hal ini utamanya adalah pembelajaran mata kuliah  akhlak yang 

didalamnya terdapat pembinaan-pembinaan dan penguatan aqidah dan juga akhlak 

terhadap tuhan, dengan demikian secara terhadap mahasiswa akan mengetahui 

begitu pentingnya berkarakter religius, selain strategi pembelajaran yang tepat 

pembinaan karekter religius ini juga didukung oleh kurikulum dan fasilitas-fasilitas 

penunjang. 

Mengupayakan pengajaran yang mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa, 

mulai dari mengawali kegiaran belajar dengan membaca surat do,a  bersama yang 

kemudian dilanjutkan dengan do’a lainnya sebelum belajar, memberikan nasehat 

dan contoh perilaku islami dari dosen mata kuliah akhlak, penyampaian materi 

yang dilakukan sesuai dengan isi kompetensi sampai memberikan contoh yang 

nyata dalam kehidupan keseharian mahasiswa sesuai dengan keadaan masyarakat 

sekitarnya yang ada disana dan mahasiswa juga ikutmengamati fenomena sosial 

yang berkaitan dengan isi materi yang disampaikan. Dengan maksud bahwa dalam 

kegiatan belajar mengajar mata kuliah akhlak di dala ruangan mahasiswa harus 

membiasakan diri tidak hanya memahami materi akan tetapi mengambil hikmat 

dari apa yang mereka pelajari. 

Hal ini menunjukan bahwa pembinaan karakter mahasiswa di program studi 

ini   telah dilakukan oleh dosen  mata kuliah  Akhlak khususnya dan juga dosen 

lainnya  . Tujuan dari pembinaan karakter religius ini semata-mata agar mahasiswa 

dapat mempraktekkan nilai-nilai karakter, terlebih karakter religius yang mana 

ketika mahasiswa berkarakter religius tentu mahasiswa mampu berperilaku yang 
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baik maupun mempraktekkan nilai-nilai karakter yang lainnya karena karakter 

religius merupakan salah satu tolak ukur dari nilai-nilai yang lain. Dari pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru 

mata kuliah akhlak dalam membina karakter religius mahasiswa lebih mengarah 

kepada strategi pembelajaran kontekstual yang mana strategi pembelajaran ini 

menetapkan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan 

nyata sehingga mendorong mahasiswa untuk dapat menerapkan ke dalam 

kehidupan mereka. 

B. Proses Pembinaan Karakter Religius di Uniska pada Program Studi Hukum 

Ekonomi Syari,ah Banjarmasin  

Dalam melakukan pembinaan karakter religius mahasiswa tentunya 

membutuhkan proses yang panjang, seorang guru harus mampu membuat 

mahasiswa tergerak untuk menjadi pribadi yang religius dan berakhlak. Oleh 

karena itu dosen mata kuliah akhlak selalu membina mahasiswa ketika melakukan 

kegiatan belajar mengajar dan di luar ruangan  dengan cara membiasakan 

mahasiswa berkarakter religius mulai dari kedisiplinan, sikap menghormati satu 

sama lain,menghafalkan ayat-ayat al-qur’an yang berkaitan dengan pelajaran, 

melakukan sholat berjama’ah, melakukan sholat dhuha, istighosah dan lain 

sebagainya. Selain itu dosen juga memantau kegiatan mahasiswa di luar madrasah 

terlebih mahasiswa yang masih kurang berperilaku baik. Yang harus dilakukan oleh 

dosen  pada proses pembinaan karakter religius mahasiswa adalah menjadi 

contohpada pribadi dosen itu sendiri, misalkan cara saat dosen beribadah, 

berperilaku, berbicara, berbusana, menyampaikan materi, cara dosen  bertoleransi 

dan berbagai hal lainnya, tujuannya adalah membentuk dan dan membina pribadi 

anak atau mahasiswa agar memiliki akhlakul karimah dan pribadi religius. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, pembelajaran mata kuliah   

Akhlak yang dilakukan yaitu dengan cara siswa mengamati suatu fenomena 

kemudian mahasiswa mendiskusikannya dengan teman sekelompoknya dan 

mengkaitkan dengan apa yang mereka kaji dengan kehidupan nyata. Dengan 

strategi yang demikian yang demikian siswa menjadi aktif dan pembelajaran di 

ruangan  menjadi lebih menarik dan suasana ruangan  lebih lebih hidup. Dosen 
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disini berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan dan meluruskan apabila ada 

yang kurang memahami materi pelajaran. Selain pembelajaran yang menyenangkan 

dosen  juga memberi reward bagi mahasiswa yang mampu menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh dosen atau bagi mahasiswa yang mampu menghafalkan ayat-

ayat terkait pelajaran dengan cepat dan tepat. Dengan demikian mahasiswa akan 

semakin semangat dan termotivasi untuk selalu aktif dan beljar. 

Demikian untuk mencapai tujuan tersebut seperti paparan data yang sudah 

ditentukan pada bab sebelumnya tentang strategi pembelajaran dosen  mata kuliah 

akhlak dalam membina karakter religius mahasiswa. Hal ini senada dengan 

pendapat Marlene Lockheed (1990), terdapat empat patah pendidikan karakter yang 

perlu dilakukan yaitu : 

1. Tahapan pembiasaan, sebagai awal perkembangan karakter anak 

2. Tahapan pemahaman dan penalaran terhadap nilai, sikap, perilaku, dan karakter 

mahasiswa 

3. Tahap penerapan berbagai perilaku dan tindakan siswa dalam kenyataan sehari-

hari 

4. Tahap pemaknaan yaitu suatu tahap refleksi dari para siswa memulai penelitian 

terhadap seluruh sikap dan perilaku yang telah dipahami dan dilakukan dan 

sebagaimana dampak dan manfaat yang diberikan bagi dirinya maupun orang 

lain. 

Selain tahapan-tahapan sebagaimana dijelaskan diatas yang merupakan proses 

dari pembinaan karakter religius, sebenarnya di kampus ini terjadi suatu kerja sama 

yang sangat baik antara dosen, staf dan mahasiswa untuk menciptakan lingkungan 

kampus yang bernuansa religius. Dan pembelajaran tentang keagamannya juga 

berkesinambungan, bertahap dari yang awalnya tidak tahu dan lulus dengan 

menjadi pribadi religius yang matang, karena ketika mahasiswa memiliki 

kematangan pribadi religius, tentu meraka akan diterima di masyarakat dengan baik 

dan menjadi berguna di masyarakat. 

Hal ini berarti menunjukan bahwa pengembangan pendidikan karakter religius 

di kampus sangat penting sekali bagi mahasiswa maupun dosen  dan warga kampus  

yang ada di dalamnya serta bagi masyarakat, bahwa menjadi mahasiswa yang 

berkarakter religiustidak akan mudah untuk diperlukan berbagai pendekatan dan 
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strategi pembelajaran yang tepat dalam membina karakter religius mahasiswa. 

Dengan prinsip ini, siswa belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan 

berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan 

mahasiswa dalam melakukan kegiatan sosial dan mendorong mahasiswa untuk 

melihat diri dari sendiri sebagai makhluk sosial. Berikut prinsip-prinsip yang 

digunakan dalam mengembangkan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter 

bangsa menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum 

Kementerian Pendidikan Nasional (Balitbang Puskur Kemdiknas) yakni sebagai 

berikut :
1
 Opcit Dasim Budimansyah,Hlm:67 

1. Berkelanjutan proses pengembangan karakter merupakan sebuah proses 

panjang yang dimulai dari awal mahasiswa masuk di madrasah sampai selesai 

dari satuan pendidikan madrasah tersebut. 

2. Melalui semua mata kuliah , pengembangan diri dan budaya kampus  yaitu 

proses pengembangan karakter dilakukan melalui kegiatan kulikuler dan 

ekstrakulikuler. 

3. Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan, nilai-nilai karakter diinternalisasikan 

melalui proses belajar mengajar. 

4. Proses pendidikan dilakukan mahasiswa secara aktif dan menyenangkan, yang 

mana mahasiswa dituntut untuk mencari sendiri sedangkan dosen  berfungsi 

sebagai fasilitator dan memberi strategi yang bisa menjadikan mahasiswa aktif 

dan proses pembelajaran menjadi menyenangkan. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian mengenai strategi pembelajaran dosen mata kuliah  akhlak 

dalam membina karakter religius mahasiswa di Uniska Program Studi Hukum Ekonomi 

Syari,ah Banjarmasin  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa kesamaan 

metode dan strategi dalam menyampaikan pelajaran yang nama strategi 

pembelajaran yang digunakan dosen mata kuliah akhlak dalam membina 

karakter religius lebih condong kepada srategi pembelajaran kontekstual dan 

disamping materi yang diterima oleh mahasiswa, dosen mata kuliah akhlak 
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khususnya dan semua dosen  yang lain juga mendukung akan perkembangan 

pribadi religius di program studi Islam   dengan menjadikan dosen  sebagai 

uswatun hasannah bagi mahasiswa. 

2. Proses pembinaan karakter religius mahasiswa di Uniska program Studi 

Hukum Ekonomi Syari,ah Banjarmasin  adalah dilakukan oleh semua pihak 

yang bersangkutan mulai dari pimpinan Fakultas ( Dekan )  , dosen  staf dan 

juga mahasiswa diumumnya di Uniska, karena mata kuliah di tawarkan seluruh 

Program Studi yang ada di Uniska , proses pembinaan ini terjadi setiap hari 

baik ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung maupun ketika mahasiswa 

di luar ruangan  semua dosen yang mengampu mata kuliah   Pendidikan akhlak  

ikut memantau kegiatan mahasiswa di luar ruangan  ,. Dosen  mata kuliah  

akhlak memberikan siraman keagamaan disela-sela memberikan materi kepada 

mahasiswa dan selalu memberikan contoh nya dalam kehidupan sehari-hari 

baik contoh fenomena sosial yang ada di masyarakat sekitar maupun contoh 

akhlakul karimah dalam pribadi dosen agar mahasiswa mencontohnya dengan 

perilaku atau berakhlak yang baik dan islami, serta membiasakan mahasiswa 

untuk berperilaku islami yang sesuai dengan tata tertib yang ada di khusunya  

di Uniska secara umum , . 

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditemukan, maka penulis mempunyai 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi dosen yang memberi materi tentang keagamaan khususnya mata kuliah 

akhlak , perlunya mengadakan pemantauan dalam kegiatan belajar mengajar dan 

memberikan saran kepada dosen  untuk meningkatkan motivasi, pembinaan, dan 

bimbingan  belajar kepada mahasiswa agar pembelajaran menjadi lebih baik. 

2. Bagi dosen , hendaknya terus berusaha untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dengan cara menggunakan metode dan strategi yang tepat dan 

proses pelajar mengajar sehingga mahasiswa mampu memahami apa yang 

disampaikan dosen , aktif dan merasa senang. 

3. Bagi mahasiswa, hendaknya mahasiswa bisa mencontoh apa yang telah bapak 

dan dosen contohkan mulai dari cara bertindak, berbicara, berpakaian dan taat 

beribadah, agar ilmu yang didapatkan tidak hanya berhenti di dalam ruanagan  

akan tetapi diterapkan pada kehidupan sehari-hari. 
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4. Orang tua sebagai wali mahasiswa haruslah lebih bijak dalam membimbing 

anaknya, pemantauan pergaulan anak dan lain sebagainya, tujuannya agar 

mahasiswa tetap menjadi pribadi yang berkarakter mulia, baik dalam maupun 

luar madrasah. 
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ABSTRAK 

Motivasi adalah salah satu faktor yang  berasal dari dalam diri siswa, yang merupakan  

faktor penggerak yang akan mendorong mahasiswa  untuk mencapai tujuan.  Sementara 

itu, persepsi seorang mahasiswa sangat penting dalam belajar karena dengan persepsi 

yang baik akan dapat memberikan kepada mereka cara pandang yang baik dalam belajar 

serta mereka dapat merespon pelajaran dengan baik. Metode penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory. Populasi dalam  

penelitian ini adalah seluruh sebanyak 122 orang.  Sampel yang yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 93. Instrumen yang digunakan kuesioner, dengan Analisis data 

yang digunakan untuk melihat hubungan antara persepsi belajar dan motivasi belajar 

Fikih adalah dengan menggunakan perhitungan regresi sederhana. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa persepsi mereka dalam belajar fiqih adalah indicator 

faktor  fungsional menjawab kadang-kadang berjumlah 49 orang (52,2%). Kemudian 

dari motivasi belajar kebanyakan mahasiswa termotivasi belajar lebih pada motivasi diri 

sendiri mereka yaitu dari motivasi intrinsik kebanyakan mereka menjawab kadang-

kadang berjumlah 49 orang (53%).  Hasil uji regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh 

persepsi mahasiswa terhadap motivasi belajar Fikih Mahasiswa Semester 2 Tahun 

Akademik 2017/2018  namun tidak terlalu kuat yaitu 0,228 dilihat dari taraf 

signifikannya yaitu 0,028 < 0,05. Dari hasil uji r Square yaitu 0,552 yaitu sama dengan 

55,2%. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan Bagi institusi Uniska Banjarmasin 

hendaknya dapat memfasilitasi motivasi belajar mahasiswa dengan menyediakan 

referensi perpustakaan kampus dan jurusan serta mengoptimalkan perpustakaan sebagai 

taman bacaan yang lengkap dan berbobot. 

Kata Kunci:  Persepsi, Motivasi, Belajar, Fikih 

 

 

ABSTRACT 

Motivation is one of the factors that comes from within the student, which is the driving 

factor that will encourage students to achieve the goal. Meanwhile, the perception of a 

student is very important in learning because with a good perception will be able to give 

them a good perspective in learning as well as they can respond to the lessons well. This 

research method using quantitative approach with explanatory method. The population 

in this research proposal is a total of 122 people. The sample used in this study was 93. 

Instruments used questionnaire, with Data analysis used to see the relationship between 

learning perception and learning motivation Fikih is to use simple regression 

calculation. Based on the result of research indicate that their perception in learning 

fiqih is indicator of functional factor answer sometimes amount to 49 people (52,2%). 

Then from the motivation to learn most motivated students learn more on their own self 

motivation that is from intrinsic motivation most of them answered sometimes 
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amounted to 49 people (53%). Regression test results showed that there is influence of 

student perception on learning motivation Fikih Student Semester 2 Academic Year 

2017/2018 but not too strong that is 0,228 seen from level of signifikan that is 0,028 

<0,05. From result of r Square test that is 0,552 that is equal to 55,2%. Based on the 

results of the study, it is suggested For institutions Uniska Banjarmasin should be able 

to facilitate student learning motivation by providing library reference and college 

campus as well as optimize the library as a complete and weight reading garden. 

Keywords:  perception, Motivation, learning, Fikih 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia, karena dengan pendidikan 

manusia memperoleh pengetahuan nilai dan kemampuan. Melalui pendidikan kualitas 

sumberdaya manusia dapat ditingkatkan, sehingga memiliki kemampuan dan 

keterampilan  untuk membawa bangsa Indonesia kearah yang lebih baik. Pendidikan 

dipandang sebagai suatu sistem yang akan menghadapi berbagai tantangan seperti 

masalah mutu, efesiensi dan efektivitas proses pembelajaran. 

Motivasi adalah salah satu faktor yang  berasal dari dalam diri mahasiswa, yang 

merupakan  faktor penggerak yang akan mendorong mahasiswa  untuk mencapai tujuan. 

Oleh Mc.  Donald dalam Sardiman (2009:73) menjelaskan bahwa motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Jadi dalam kegiatan belajar, 

motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri mahasiswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek 

belajar itu dapat dicapai.  

Sehubungan dengan masalah motivasi tersebut dipengaruhi oleh persepsi 

mahasiswa dalam belajar terutama dalam memahami masalah materi fikih yang 

diajarkan kepada  mereka.  Persepsi merupakan suatu proses pengamatan terhadap suatu 

objek yang menyangkut tanggapan mengenai kebenaran langsung, keyakinan terhadap 

objek tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus juga sebagai makhluk 

individual, maka terdapat perbedaan antara individu satu dengan individu lainnya. Pada 

kenyataannya sebagian besar sikap dan tingkah laku ditentukan oleh persepsinya. 

Slameto, (2010:102) menjelaskan bahwa melalui persepsi manusia terus menerus 

mengadakan hubungan dengan lingkungan. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya 
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yaitu indera penglihatan, pendengar, peraba, dan penciuman.  Persepsi pada hakekatnya 

adalah proses kognitif  yang dialami setiap orang ketika berusaha memahami informasi 

yang diterimanya. (Suwarno, 2009: 53).   Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah 

dikemukakan, maka persepsi dapat dikatakan sebagai suatu proses menyeleksi, 

mengorganisir dan menginterprestasikan stimuli dalam lingkungan. 

Persepsi seorang mahasiswa sangat penting dalam belajar karena dengan persepsi 

yang baik akan dapat memberikan kepada mereka cara pandang yang baik dalam belajar 

serta mereka dapat merespon pelajaran dengan baik. Persepsi adalah: (1) Proses 

mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera, (2) 

Kesadaran dari proses-proses organis, (3) (Titchener) satu kelompok penginderaan 

dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu, (4) variabel 

yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisasi untuk 

melakukan pembedaan diantara perangsang-perangsang, (5) kesadaran intuitif mengenai 

kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu (Chaplin, 

2006:358). 

Hal ini berarti bahwa persepsi tersebut berhubungan dengan panca indera seorang 

yang mampu memananggapi apa yang terjadi di sekitarnya. 

panca  indera  yang  berperan dalam proses persepsi, antara lain:  Penglihatan dimana 

Allah SWT berfiman dalam Al-Qur’an Surah An Nuur ayat 43 sebagai berikut; 

Artinya: “Tidaklah  kamu  melihat  bahwa  Allah  mengarak  awan,  kemudian  m

engumpulkan antara  (bagian-bagian)nya,  kemudian  menjadikannya  bertindih-

tindih,  Maka  kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) 

menurunkan (butiran-butiran) es dari  langit,  (yaitu)  dari  (gumpalan-

gumpalan  awan  seperti)  gunung-gunung,  Maka ditimpakan-Nya  (butiran-

butiran)  es  itu  kepada  siapa  yang  dikehendaki-Nya  dan dipalingkan-Nya dari siapa 

yang dikehendaki-Nya. Keilmuan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan 

penglihatan.” (QS. An-Nuur. 43) 

 

Fakta yang ditemukan di lapangan selama ini adalah mahasiswa  beranggapan 

proses pembelajaran pada waktu siang hari kurang efektif. Selain karena masalah 

pengunaan metode yang kurang tepat, media pembelajaran yang kurang cocok, 

motivasi, waktu, keadaan mahasiswa dan sebagainya, proses pembelajaran juga terkesan 
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terpaksa karena mahasiswa datang ke kampus terkadang mata kuliah fikih tersebut pada 

siang hari sehingga kondisi fisiknya sudah lelah atau tidak fit lagi. 

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

:”Pengaruh persepsi mahasiswa terhadap motivasi belajar Fikih Mahasiswa Semester 2 

Tahun Akademik 2017/2018”. Tujuan  penelitian dalam penulisan ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa terhadap motivasi belajar Fikih Mahasiswa 

Semester 2 Tahun Akademik 2017/2018. 

METODE PENELITIAN 

Dalam metode hasil penelitian ini diuraikan mengenai identifikasi variabel 

penelitian, definisi operasional variabel penelitian, populasi dan metode pengambilan 

sampel, metode pengumpulan data, metode analisis instrumen serta metode analisis 

data.   Berdasarkan landasan teori yang ada serta rumusan hipotesis  penelitian maka 

yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah : Persepsi belajar adalah tanggapan 

atau temuan gambaran langsung dari suatu atau temuan gambaran langsung dari suatu 

serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Dalam 

pengertian ini jelas, bahwa persepsi adalah kesan gambaran atau tanggapan yang 

dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal 

(obyek), melalui panca indera. Motiviasi belajar adalah proses yang memberi semangat, 

arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang memiliki motivasi adalah perilaku 

yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. 

Populasi dalam  penelitian ini adalah seluruh sebanyak 122 orang. Mengacu 

pada tabel Morgan maka diperoleh jumlah sampel sebesar 65 orang. Adapun metode 

pengambilan sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah menggunakan teknik 

proporsional random sampling. Menurut Sutrisno Hadi (1996:223) alasan peneliti 

menggunakan random sampling ini adalah memberikan peluang yang sama bagi setiap 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Menurut M. Nasir (1988:360), untuk 

prosedur pengambilan sampel dengan metode proporsional random sampling 

dipergunakan rumus sebagai berikut : 

 

ni = n
N

Ni
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Keterangan : ni : Jumlah sampel per sub populasi 

          Ni : Total sub populasi 

           N  : Total populasi 

           n  : Besarnya sample 

Berdasarkan kriteria sampel di atas maka diperoleh distribusi sampling sebagai 

berikut : 

  
   

            
 

  
   

             
 

  
   

       
 

 

  
   

     
 

 

         sampel 93 orang mahasiswa 

 

Sampel yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah 93. 

Skala persepsi dan motivasi belajar disusun dengan menggunakan Skala Likert yang 

dimodifikasi yang terdiri dari 4 alternatif. Sistem penilaian skala dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a) Item Favorable : sangat setuju (4), , setuju (3), tidak setuju (2),  sangat tidak   setuju 

(1) 

b) Item Unfavorable : sangat setuju (1), setuju (2), tidak setuju (3), sangat tidak setuju 

(4). 

2. Metode Dokumentasi 

Menurut Kartini Kartono (1990 : 73) teknik pemeriksaan dokumen adalah 

pengumpulan informasi dan data secara langsung sebagai hasil pengumpulan sendiri. 

Data yang dikumpulkan tersebut  adalah  bersifat orisinil untuk dapat dipergunakan 

secara langsung. Teknik pemeriksaan dokumen ini khusus digunakan untuk melakukan 

pengumpulan data terhadap jumlah mahasiswa yang diteliti.  Untuk menghitung analisis 

item dan korelasi antar  faktor  digunakan rumus koefisien korelasi product moment dan 



 

Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2018  ISBN : 978-602-52531-1-9 

Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan  Mei 2018 

 

 

198 

 

perhitungannya dibantu dengan program SPSS 17.01 for windows. Analisis data yang 

digunakan untuk melihat hubungan antara persepsi belajar dan motivasi belajar Fikih 

adalah dengan menggunakan perhitungan regresi sederhana. Cara penghitungannya 

dibantu dengan menggunakan program SPSS 17.01 for window. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Hasil uji validitas instrument untuk persepsi ada items 2, 4, 12 dan 18 karena tidak 

mencapai nilai r tabel yaitu 0,4322. Hasil dari uji validitas items pernyataan dari 

motivasi belajar yang tidak valid pada items 2,11, 20 dan 27. Items yang tidak valid 

tersebut tidak akan dijadikan pertanyaan, namun dihilangkan karena telah terwakili oleh 

items yang lainnya. Hasil uji reliabilitas variabel diketahui kedua variabel adalah 

reliable yaitu lebih dari 0,60 artinya variabel persepsi dan motivasi belajar dapat 

dilakukan penelitian.  

 

Hasil Deskriptif  

Berdasarkan hasil deskiptif dari persepsi belajar Fiqih dan motivasi belajar fiqih 

pada mahasiswa di Uniska Banjarmasin diketahui bahwa Hasil penelitian dari indikator 

Faktor Fungsional dari nilai data jawaban mahasiswa yang menjadi responden. Mereka 

yang menjawab selalu berjumlah 28 orang (30.1%), mahasiswa yang menjawab kadang-

kadang berjumlah 49 orang (52,2%) dan mahasiswa yang menjawab pernah berjumlah 

16 orang (17,6%). Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang mempunyai persepsi 

dari segi faktor fungsioanal lebih banyak kadang-kadang saja.  

Dilihat dari persepsi mahasiswa yang dapat diketahui bahwa Faktor Struktural 

yang menjawab selalu berjumlah 29 orang (31,3%) dan yang menjawab kadang-kadang 

berjumlah 47 orang (50,8%). Mereka yang menjawab pernah berjumlah 17 orang 

(17.8%).  

Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan yang tertinggi  dari Faktor 

Fungsional menjawab kadang-kadang berjumlah 49 orang (52,2%), karena faktor yang 

berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang 

kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Faktor fungsional yang menentukan persepsi 

adalah obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan  persepsi, 
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misalnya dalam penelitian ini objek pembelajaran pendidikan jasmani diantaranya 

materi pelajaran, dosen, sarana prasaran dan lingkungan kampus. 

Hasil jawaban responden dari motivasi belajar dapat dilihat dari distribusi 

frekuensi sebagai berikut: Hasil penelitian dari indikator motivasi intrinsik dapat 

diketahui bahwa tingkat motivasi mahasiswa  yang bersifat intriksi dilihat dari hasil 

jawaban responden yaitu yang menjawab selalu berjumlah 29 orang (32%) dan yang 

menjawab kadang-kadang berjumlah 49 orang (53%) yang menjawab pernah berjumlah 

15 orang (16%). 

Hasil penelitian dari indikator motivasi ekstrinsik dapat diketahui bahwa tingkat 

motivasi mahasiswa  yang bersifat intriksi dilihat dari hasil jawaban responden yaitu 

yang menjawab selalu berjumlah 30 orang (33%) dan yang menjawab kadang-kadang 

berjumlah 48 orang (51%) yang menjawab pernah berjumlah 15 orang (16%). 

Hasil kesimpulan bahwa kebanyakan mahasiswa termotivasi belajar lebih pada 

motivasi diri sendiri mereka yaitu dari motivasi intrinsik kebanyakan mereka menjawab 

kadang-kadang berjumlah 49 orang (53%). Hal ini berhubungan dengan motivasi 

internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri (tujuan itu sendiri). Misalnya, 

mahasiswa belajar menghadapi ujian karena dia senang pada mata pelajaran yang 

diujikan itu. Mahasiswa termotivasi untuk belajar saat mereka diberi pilihan, senang 

menghadapi tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka, dan mendapat imbalan 

yang mengandung nilai informasional tetapi bukan dipakai untuk kontrol, misalnya 

dosen memberikan pujian kepada mahasiswa. Terdapat dua jenis motivasi intrinsik, 

yaitu: 1) Motivasi intrinsik berdasarkan determinasi diri dan pilihan personal. Dalam 

pandangan ini, murid ingin percaya bahwa mereka melakukan sesuatu karena kemauan 

sendiri, bukan karena kesuksesan atau imbalan eksternal. Minat intrinsik mahasiswa 

akan meningkat jika mereka mempunyai pilihan dan peluang untuk mengambil 

tanggung jawab personal atas pembelajaran mereka. 2) Motivasi intrinsik berdasarkan 

pengalaman optimal. Pengalaman optimal kebanyakan terjadi ketika orang merasa 

mampu dan berkonsentrasi penuh saat melakukan suatu aktivitas serta terlibat dalam 

tantangan yang mereka anggap tidak terlalu sulit tetapi juga tidak terlalu mudah. 

Hasil Uji Hipotesis  

Hasil uji korelasi yang telah dilakukan dengan menggunakan uji korelasi product 

moment maka dapat diketahui sebagai berikut: 
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Table 1 Hasil Uji Regresi Sederhana Persepsi dan Motivasi Belajar Fiqih Mahasiswa 

Uniska Banjarmasin 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 52.945 8.836  5.992 .000 

X .263 .118 .228 2.239 .028 

a. Dependent Variable: Y     

 

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh persepsi mahasiswa terhadap 

motivasi belajar Fikih Mahasiswa Semester 2 Tahun Akademik 2017/2018  namun tidak 

terlalu kuat yaitu 0,228 dilihat dari taraf signifikannya yaitu 0,028 < 0,05. Hal ini 

bermakna bahwa ada pengaruh namun tidak terlalu kuat dilihat dari hasil uji summary 

sebagai berikut:  

Tabel 2 Tingkat Pengaruh pengaruh persepsi mahasiswa terhadap motivasi belajar Fikih 

Mahasiswa Semester 2 Tahun Akademik 2017/2018 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .428
a
 .552 .442 4.49922 

a. Predictors: (Constant), X  

Hasil penelitian tingkat pengaruh dari hasil uji r Square yaitu 0,552 yaitu sama 

dengan 55,2%. Tingkat pengaruh persepsi mahasiswa terhadap motivasi belajar Fikih 

Mahasiswa Semester 2 Tahun Akademik 2017/2018 tersebut masih kurang karena 

masih ada variable lain yang memberikan pengaruh kepada motivasi belajar mahasiwa 

44,8% dari 100 %. Maka dari itu hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel 

selain persepsi masih ada baik dari hasil belajar, lingkungan keluarga, lingkungan 

belajar, fasilitas belajar dan lainnya yang dapat memberian pengaruh pada motivasi 

belajar Fiqih mahasiswa  mahasiswa Semester 2 Tahun Akademik 2017/2018. 

Pembahasan  

Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan yang tertinggi  dari Faktor Fungsional 

menjawab kadang-kadang berjumlah 49 orang (52,2%), karena faktor yang berasal dari 

kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut 
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sebagai faktor-faktor personal. Faktor fungsional yang menentukan persepsi adalah 

obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan  persepsi, misalnya 

dalam penelitian ini objek pembelajaran pendidikan jasmani diantaranya materi 

pelajaran, dosen, sarana prasara dan lingkungan kampus.  

Terlihat dari masalah motivasi mahasiswa dalam belajar adalah kebanyakan 

mahasiswa termotivasi belajar lebih pada motivasi diri sendiri mereka yaitu dari 

motivasi intrinsik kebanyakan mereka menjawab kadang-kadang berjumlah 49 orang 

(53%). Hal ini berhubungan dengan motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi 

sesuatu itu sendiri (tujuan itu sendiri). Misalnya, mahasiswa belajar menghadapi ujian 

karena dia senang pada mata pelajaran yang diujikan itu. Mahasiswa termotivasi untuk 

belajar saat mereka diberi pilihan, senang menghadapi tantangan yang sesuai dengan 

kemampuan mereka, dan mendapat imbalan yang mengandung nilai informasional 

tetapi bukan dipakai untuk kontrol, misalnya dosen memberikan pujian kepada 

mahasiswa. Terdapat dua jenis motivasi intrinsik, yaitu: 1) Motivasi intrinsik 

berdasarkan determinasi diri dan pilihan personal. Dalam pandangan ini, mahasiswa 

ingin percaya bahwa mereka melakukan sesuatu karena kemauan sendiri, bukan karena 

kesuksesan atau imbalan eksternal. Minat intrinsik mahasiswa akan meningkat jika 

mereka mempunyai pilihan dan peluang untuk mengambil tanggung jawab personal atas 

pembelajaran mereka. 2) Motivasi intrinsik berdasarkan pengalaman optimal. 

Pengalaman optimal kebanyakan terjadi ketika orang merasa mampu dan berkonsentrasi 

penuh saat melakukan suatu aktivitas serta terlibat dalam tantangan yang mereka 

anggap tidak terlalu sulit tetapi juga tidak terlalu mudah. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan tersebut adalah 

dilihat dari tingkat hubungan tersebut ada Pengaruh persepsi mahasiswa terhadap 

motivasi belajar Fikih Mahasiswa Semester 2 Tahun Akademik 2017/2018 hasil uji 

tersebut menunjukan bahwa ada pengaruh antara persepsi dengan motivasi belajar  

Penelitian Anggy (2013) di SMP Negeri 1 Sidang Belitir Kabupaten Rejang 

Lebong juga menyatakan motivasi belajar mahasiswa pada mata pelajaran biologi 

tergolong tinggi. Menurut Hamzah (2007) motivasi belajar dapat timbul karena faktor 

intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan 

akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan 

belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Hakikat motivasi belajar 
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adalah dorongan internal dan eksternal pada mahasiswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan berubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau 

unsur yang mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar dalam keberhasilan 

seseorang dalam belajar. Pada mahasiswa dalam belajar fiqih, motivasi belajar fiqih 

lebih dikarenakan adanya kegiatan yang menarik dalam belajar tersebut, terutama sering 

diadakan praktek l, eksperimen dan menggunakan berbagai media dalam pembelajaran 

fiqih. 

 

PENUTUP 

Simpulan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil distribusi frekuensi dari persepsi mereka 

dalam belajar fiqih adalah indicator faktor fungsional menjawab kadang-kadang 

berjumlah 49 orang (52,2%). Kemudian dari motivasi belajar  kebanyakan mahasiswa 

termotivasi belajar lebih pada motivasi diri sendiri mereka yaitu dari motivasi intrinsik 

kebanyakan mereka menjawab kadang-kadang berjumlah 49 orang (53%).  

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh persepsi mahasiswa terhadap 

motivasi belajar Fikih Mahasiswa Semester 2 Tahun Akademik 2017/2018  namun tidak 

terlalu kuat yaitu 0,228 dilihat dari taraf signifikannya yaitu 0,028 < 0,05. Dari hasil uji 

r Square yaitu 0,552 yaitu sama dengan 55,2%. 

Saran-Saran   

Berdasarkan hasil kesimpulan maka disarankan kepada  

1. Bagi institusi Uniska Banjarmasin hendaknya dapat memfasilitasi motivasi belajar 

mahasiswa dengan menyediakan referensi perpustakaan kampus dan jurusan serta 

mengoptimalkan perpustakaan sebagai taman bacaan yang lengkap dan berbobot 

2. Bagi dosen jurusan hokum ekonomi syariah hendaknya dapat lebih memberikan 

motivasi belajar kepada mahasiswa terutama dengan menggunakan model, metode 

dan pendekatan pembelajarana yang bervariasi agar dapat memberikan suasana baru 

bagi mahasiswa dalam belajar  

3. Bagi mahasiswa dapat lebih memotivasi diri mereka sendiri dalam belajar dengan 

cara mencari informasi belajar yang baik serta bahan perkuliahan terutama yang 

berhubungan dengan pembelajaran Fiqih di Kampus. 
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