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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Tanggapan 

a. Pengertian Tanggapan 

Sesudah mengamati sesuatu, di dalam kesadaran kita terdapat 

kesan dari pengamatan itu. Ini disebut tanggapan. Menurut pengertian 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggapan adalah sambutan 

terhadap ucapan (kritik, komentar, dan lain sebagainya). Sedangkan 

menurut Sujanto (2004:31) tanggapan ialah gambaran pengamatan yang 

tinggal di kesadaran kita sesudah mengamati.  

Selanjutnya menurut Ahmadi (2009:68) tanggapan sebagai salah 

satu fungsi jiwa yang pokok, dapat diartikan sebagai gambaran ingatan 

dari pengamatan, ketika objek yang telah diamati tidak lagi berada dalam 

ruang dan waktu pengamatan. Jadi, jika proses pengamatan sudah 

berhenti, dan hanya tinggal kesan-kesannya saja, peristiwa sedemikian 

ini disebut sebagai tanggapan. 

Tanggapan disebut “laten” (tersembunyi, belum terungkap), apabila 

tanggapan tersebut ada di bawah sadar, atau tidak kita sadari. Sedang 

tanggapan disebut “aktual” (actueel = sungguh), apabila tanggapan 

tersebut kita sadari (Ahmadi, 2009:68). 

7 

Tanggapan Siswa Terhadap Pembelajaran Al-Islam…, Liana Noor Fadlillah, Fakultas Agama Islam UMP, 2017 



8 
 

 
 

Penjelasan secara lebih rinci dari Ahmadi (2009:68-69) yaitu 

apabila tanggapan-tanggapan yang kita sadari itu langsung berpengaruh 

pada kehidupan kejiwaan (berpikir, perasaan, dan pengenalan). Maka 

fungsi tanggapan tadi disebut sebagai fungsi primer. Selanjutnya apabila 

tanggapan-tanggapan yang sudah tidak disadari dan ada dalam bawah 

sadar itu masih terus berpengaruh terhadap kehidupan kejiwaan kita 

maka fungsi tanggapan itu disebut sebagai fungsi sekunder. Bilamana 

fungsi tersebut menyangkut pengalaman-pengalaman masa lampau, yang 

sedikit atau banyak pasti memberikan pengaruh kepada kepribadian 

seseorang. 

Menurut Suryabrata (2012:36) tanggapan merupakan bayangan 

yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan. 

Sedangkan menurut Wasty Soemanto (2006:25) tanggapan didefinisikan 

sebagai bayangan yang menjadi kesan yang dihasilkan dari pengamatan. 

Kesan tersebut menjadi isi kesadaran yang dapat dikembangkan dalam 

hubungannya dengan konteks pengalaman waktu sekarang serta 

antisipasi keadaan untuk masa yang akan datang. 

Buku Psikologi Pendidikan karangan Wasty Soemanto (2006:26) 

mengungkapkan pendapat lain bahwa “tanggapan yang muncul ke alam 

kesadaran dapat mendapat dukungan atau mungkin juga rintangan dari 

tanggapan lain. Dukungan terhadap tanggapan akan menimbulkan rasa 

senang, sedangkan rintangan terhadap tanggapan akan menimbulkan rasa 

tidak senang. Kecenderungan untuk mempertahankan rasa tidak senang 
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dan menghilangkan rasa tidak senang memancing bekerjanya kekuatan 

kehendak atau kemauan. Kemauan ini sebagai penggerak tingkah laku 

atau tindakan manusia”. 

Berdasarkan pada beberapa definisi diatas dan dikaitkan dengan 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tanggapan yaitu kesan yang 

muncul ke alam kesadaran yakni adanya perasaan senang atau tidak 

senang yang ditimbulkan oleh siswa terhadap pembelajaran al-Islam 

Kemuhammadiyahan yang terwujud dengan adanya aktivitas atau yang 

disebut juga dengan perilaku (keadaan jiwa terhadap pembelajaran). 

Dengan kata lain, tanggapan merupakan reaksi yang terinterpretasikan 

pada perhatian, pemahaman, pendapat atau pandangan terhadap suatu 

kegiatan. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tanggapan 

Ketika menanggapi stimulus, terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi seseorang dalam memberikan tanggapan, diantaranya 

adalah perhatian. Sebuah tanggapan tidak akan terjadi begitu saja, bila 

tidak adanya perhatian. Dalam memberikan perhatian setiap individu 

selaku komunikan cenderung memberikan perhatian kepada salah satu 

stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada 

saat stimuli lainnya melemah. Dalam memberikan persepsi, terdapat 

faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi tanggapan 

(Rakhmat 2007:52). 
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Menurut Khairani (2012:62) terdapat 2 faktor yang mempengaruhi 

tanggapan yaitu : 

1) Faktor Internal, faktor yang terdapat dalam diri individu, yang 

mencakup beberapa hal antara lain : 

a) Fisiologis : informasi yang diperoleh melalui indera, kemudian 

akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti 

terhadap lingkungan sekitar. 

b) Perhatian : individu memerlukan sejumlah energi yang 

dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada suatu 

obyek, sehingga perhatian seseorang terhadap obyek berbeda dan 

akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek. 

c) Minat : perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang 

untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus. 

d) Kebutuhan yang searah :  kuatnya seorang individu dalam mecari 

obyek yang dapat memberikan  jawaban sesuai dengan dirinya. 

e) Pengalaman dan ingatan : pengalaman tergantung pada sejauh 

mana seseorang mengingat kejadian-kejadian lampau untuk 

mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas. 

f) Suasana hati, keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang 

dalam menerima, bereaksi dan mengingat. 

2) Faktor Eksternal, lingkungan dan obyek-obyek yang dapat mengubah 

sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan 
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mempengaruhi seseorang dalam merasakan dan menerimanya. Faktor-

faktor eksternal yang mempengaruhi tanggapan adalah : 

a) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus, semakin 

besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk 

dipahami, sehingga individu mudah dalam memperhatikan dan 

membentuk tanggapan. 

b) Warna dari obyek-obyek, obyek-obyek yang mempunyai cahaya 

lebih banyak, akan lebih mudah dipahami.  

c) Keunikan dan kekontrasan stimulus, stimulus luar yang penampilan, 

latar belakang, yang berbeda akan lebih menarik perhatian. 

d) Intensitas dan kekuatan dari stimulus, stimulus dari luar akan 

memberi makna lebih bila sering diperhatikan dibandingkan 

dengan yang hanya sekali melihat. 

e) Motion atau gerakan, individu akan banyak memberikan tanggapan 

terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan 

pandangan dibandingkan obyek yang diam. 

c. Macam-macam Tanggapan 

Tanggapan tidak hanya menghidupkan kembali apa yang telah 

diamati pada masa lampau tetapi juga mengantisipasikan kejadian yang 

akan terjadi. Hal tersebut seperti yang telah dinyatakan oleh Sri Rumini 

(1995:3) tanggapan adalah kesan yang tertinggal dalam ingatan kita 

setelah kita melakukan pengamatan terhadap apa yang telah diamati, 

tetapi dapat pula mengantisipasi sesuatu yang akan datang atau yang 
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mewakili saat itu. Dalam hubungannya dengan hal diatas, dikemukakan 

oleh Wasty Soemanto (2006:25) membagi tanggapan menjadi 3 macam 

yaitu : 

1) Tanggapan masa lampau yang sering disebut sebagai tanggapan 

ingatan. 

2) Tanggapan masa sekarang yang dapat disebut sebagai tanggapan 

imaginatif. 

3) Tanggapan masa sekarang yang dapat disebut sebagai tanggapan 

intisipasif.  

Maka dari itu, menanggap dapat diartikan sebagai mereaksi stimuli 

dengan membangun kesan pribadi yang berorientasi kepada pengamatan 

masa lalu, pengamatan masa sekarang dan harapan masa yang akan 

datang. 

d. Tipe-tipe Tanggapan 

Tiap-tiap orang mempunyai tipe tanggapan sendiri-sendiri, yang 

biasanya digolongkan menjadi beberapa tipe, yaitu : 

1) Tipe Visual 

Artinya orang itu mempunyai ingatan yang baik sekali bagi apa yang 

telah dilihatnya. 

2) Tipe Auditif 

Artinya orang itu dapat mengingat dengan baik sekali bagi apa yang 

telah didengarnya. 
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3) Tipe Motorik 

Artinya orang itu mempunyai ingatan yang baik sekali bagi apa yang 

telah dirasakan gerakannya. 

4) Tipe Taktil 

Artinya orang itu mempunyai ingatan yang baik buat segala yang telah 

pernah dirabanya. 

5) Tipe Campuran 

Artinya kekuatan tiap-tiap indera sama saja, dan mempunyai ingatan 

yang sama kuatnya buat segala yang telah pernah diinderanya. 

Ketika mentipe hal ini bukan berarti indera yang lain tidak bekerja, 

hanya indera-indera itu tidak menunjukkan kekuatan yang istimewa. 

Kekuatan indera yang istimewa itulah yang dijadikan dasar untuk 

mentipe seseorang (Sujanto, 2004:34). 

2. Siswa 

Siswa atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang 

menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar. Dalam proses 

belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita memiliki 

tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa adalah 

seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima dan penyimpan isi 

pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Siswa akan menjadi 

faktor penentu, sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. (Sardiman, 2007:111) 
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Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menjelaskan : “peserta didik adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu”. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa siswa adalah anak 

yang bersekolah untuk mengembangkan diri mereka. 

Menurut Djamarah dan Aswan (2010:113), “anak didik adalah orang 

yang dengan sengaja datang ke sekolah”. Sedangkan menurut Ahmadi dan 

Uhbiyati (2003:251) dalam bukunya Ilmu Pendidikan menyatakan bahwa 

yang dimaksudkan dengan anak didik adalah anak yang belum dewasa, yang 

memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, 

guna dapat melaksanakan tugasnya sebagi makhluk Tuhan, sebagai umat 

manusia, warga negara, sebagai anggota masyarakat dan sebagai suatu 

pribadi atau individu. 

Menurut Djamarah (2008:80) anak didik adalah subjek utama dalam 

pendidikan. Sedangkan menurut pendapat Dimyati dan Mudjiono (2010:22) 

Siswa adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar-mengajar di 

sekolah. Dalam kegiatan tersebut siswa mengalami tindak mengajar dan 

merespon dengan tindak belajar.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa siswa 

merupakan komponen inti dari pembelajaran, maka siswa harus memiliki 

disiplin belajar tinggi. Siswa yang memiliki disiplin belajar tinggi akan 

terbiasa untuk selalu patuh dan mempertinggi daya kendali diri, sehingga 
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kemampuan yang sudah diperoleh siswa dapat diulang-ulang dengan hasil 

yang relatif sama. 

3. Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tak terpisahkan 

dari kehidupan manusia. Dengan belajar manusia bisa mengembangkan 

potensi-potensi yang dibawa sejak lahir. Tanpa belajar manusia tidak 

mungkin dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. Kebutuhan belajar dan 

pembelajaran dapat terjadi dimana-mana, misalnya di lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Kebutuhan manusia akan belajar tidak akan 

pernah berhenti selama manusia ada di muka bumi ini. Hal itu disebabkan 

karena dunia dan isinya termasuk manusia selalu berubah. 

Menurut Arsyad (2015:1) proses belajar dapat terjadi kapan saja dan 

dimana saja. Apabila proses belajar itu diselenggarakan secara formal di 

sekolah-sekolah, tidak lain ini dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan 

pada diri siswa secara terencana, baik dalam aspek pengetahuan, 

keterampilan, maupun sikap. Sutikno (2009:32) dalam bukunya belajar dan 

pembelajaran mengemukakan definisi pembelajaran yaitu, segala upaya 

yang dilakukan oleh guru (pendidik) agar terjadi proses belajar pada diri 

siswa. Secara implisit, di dalam pembelajaran ada kegiatan memilih, 

menetapkan dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang diinginkan. Jadi, pada proses selanjutnya kita bisa 

melihat keberhasilan dari sebuah proses pembelajaran tidaklah terlepas dari 

peran serta dan kemampuan dari seorang guru di dalam mengembangkan 
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metode pembelajaran yang arahnya kepada peningkatan belajar siswa dalam 

sebuah proses belajar mengajar. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar.  Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa 

(Uno, 2011:2). Dalam pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang 

diinginkan. Pemilihan, penetapan dan pengembangan metode ini didasarkan 

pada kondisi pembelajaran yang ada. 

Sedangkan menurut Hamalik (2010:57), “pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran”. Orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran 

antara lain adalah siswa, guru dan tenaga lainnya. 

Ada tiga ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran 

menurut Hamalik (2010:65-66) diantaranya : 

a. Rencana, ialah penataan ketenagaan, material dan prosedur, yang 

merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran, dalam suatu rencana 

khusus. 

b. Kesalingtergantungan (interdependence), antara unsur-unsur sistem 

pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat 
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essensial, dan masing-masing memberikan sumbangannya kepada sistem 

pembelajaran. 

c. Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak 

dicapai. 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta 

didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah 

yang lebih baik (Mulyasa, 2004:100). Menurut Uno (2011:2) pembelajaran 

adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pembelajaran terdapat 

kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai 

hasil pembelajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan dan 

pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pembelajaran yang ada. 

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. 

Pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan (desain) 

sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Itulah sebabnya dalam belajar, 

siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber 

belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruan sumber belajar yang 

dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk 

membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru. 

Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui 

kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa meliputi kemampuan dasarnya, 

motivasinya, latar belakang akademisnya, latar belakang ekonominya, dan 

lain sebagainya. Kesiapan guru untuk mengenal karakteristik siswa dalam 
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pembelajaran merupakan modal utama penyampaian bahan belajar dan 

menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. 

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa pembelajaran adalah usaha 

sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan itu dengan 

didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relative 

lama dan karena adanya usaha. 

4. Al-Islam Kemuhammadiyahan 

Menurut sistem pendidikan Muhammadiyah, Al-Islam secara khusus 

dipelajari secara sistematis dalam mata pelajaran Al-Islam 

Kemuhammadiyahan. Karena itu, pendidikan AIK merupakan muatan 

pendidikan pokok dalam sistem Pendidikan Muhammadiyah. Mata 

pelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan memiliki fungsi utama membina 

dan mengantarkan peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah SWT, berakhlak mulia, mengamalkan agama Islam dalam 

kehidupan sehari-hari, sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan As-Sunnah 

(Majelis Dikdasmen PWM DIY, 2013:2). 

Berdasarkan pada organisasi Muhammadiyah, pendidikan adalah 

suatu spectrum penting yang dijadikan sebagai sarana dakwah persyarikatan. 

Muhammadiyah lewat dunia pendidikan, melakukan pencerahan kepada 

masyarakat melalui AIK, sehingga tidak ada sekolah Muhammadiyah yang 

tidak mengajarkan Al-Islam Kemuhammadiyahan. AIK merupakan 

pembelajaran yang harus ditekuni oleh setiap pelajar Muhammadiyah. Yang 
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termasuk dalam AIK adalah Aqidah, Akhlak, Ibadah, Tarikh, Al-Qur’an-

hadits serta Kemuhammadiyahan yang merupakan mata pelajaran khusus 

bagi peserta didik di sekolah Muhammadiyah yang dirancang khusus untuk 

mengatasi dan menjawab kehausan peserta didik dalam bidang keagamaan. 

a.  Aqidah Akhlak 

Pembelajaran Aqidah Akhlaq adalah upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati dan mengimani Allah SWT, dan merealisasikannya dalam 

perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, keteladanan 

dan pembiasaan. Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dalam 

bidang keagamaan, pembelajaran itu juga diarahkan pada peneguhan 

aqidah di satu sisi dan peningkatan toleransi serta saling menghormati 

dengan penganut agama lain dalam rangka mewujudkan kesatuan dan 

persatuan bangsa. 

Mata pelajaran Aqidah Akhlaq bertujuan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlaknya 

yang terpuji, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan serta pengamalan peserta didik tentang Aqidah 

dan Akhlaq Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus 

berkembang dan meningkat kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada 

Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 
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bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan 

pada jenjang pembelajaran yang lebih tinggi. 

Cakupan kurikulum pembelajaran Aqidah Akhlak meliputi : 

1) Aspek aqidah terdiri atas keimanan kepada sifat Wajib, Mustahil dan 

Jaiz Allah, keimanan kepada kitab Allah, Rasul Allah, sifat-sifat dan 

Mu’jizat-Nya dan Hari Akhir. 

2) Aspek akhlaq terpuji yang terdiri atas khauf, taubat, tawadlu, ikhlas, 

bertauhid, inovatif, kreatif, percaya diri, tekad yang kuat, ta’aruf, 

ta’awun, tafahum, tasamuh, jujur, adil, amanah, menepati janji dan 

bermusyawarah. 

3) Aspek akhlaq tercela meliputi kufur, syirik, munafik, namimah dan 

ghibah. 

Berlandaskan Al Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, 

peserta didik beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak 

mulia/berbudi pekerti luhur yang tercermin dalam perilaku sehari-hari 

dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia dan alam sekitar; 

mampu menjaga kemurnian aqidah Islam; memiliki keimanan yang 

kokoh yang dilandasi dengan dalil-dalil naqli (Al Qur’an dan Hadist), 

dalil aqli, maupun dalil wijdani (perasaan halus), serta menjadi pelaku 

ajaran Islam yang loyal, komitmen dan penuh dedikatif baik untuk 

keluarga, masyarakat maupun bangsanya, dengan tetap menjaga 

terciptanya kerukunan hidup beragama yang dinamis. 
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b. Fiqih 

Mata pelajaran Fiqih dalam kurikulum sekolah Islam swasta 

didefinisikan sebagai salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang 

kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (way of life) melalui 

kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan 

pembiasaan (Depag RI, 2005:46). 

Mata pelajaran Fiqih bertujuan untuk membekali siswa agar dapat : 

1) Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara 

terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli, sebagai 

pedoman hidup bagi kehidupan pribadi dan sosial. 

2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan 

benar, sehingga dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum 

Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam 

kehidupan pribadi maupun sosialnya. 

Mata pelajaran Fiqh juga memiliki fungsi, yaitu untuk ; 

1) Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah siswa kepada Allah 

SWT, sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat. 

2) Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam dikalangan peserta 

didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di sekolah dan masyarakat. 
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3) Pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di sekolah 

dan masyarakat. 

4) Pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta 

akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, melanjutkan yang 

telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga. 

5) Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan 

sosial melalui ibadah dan muamalah.  

6) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik 

dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. 

7) Pembekalan peserta didik untuk mendalami fiqih/hukum Islam pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Ruang lingkup mata pelajaran Fiqih itu meliputi keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah 

SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan 

manusia dengan alam (selain manusia) dan lingkungannya (Depag RI, 

2005:47). Adapun fokus mata pelajaran fiqih adalah dalam bidang-

bidang Fiqih Ibadah, Fiqih Mu’amalah, Fiqih Jinayah, Fiqih Siyasah. 

Secara garis besar ruang lingkup mata pelajaran fiqih ke dalam 2 bagian, 

yaitu: 

1) Hubungan vertikal, yakni hubungan manusia dengan Sang Pencipta 

alam semesta (hablu minallaah atau ‘ibadah). Ruang lingkupnya 

meliputi ketentuan-ketentuan tentang thaharah, shalat, puasa, zakat, 

haji-umroh, jinayah, dan sebagainya.  
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2) Hubungan horizontal, yakni hubungan manusia dengan makhluk. 

Ruang lingkupnya meliputi ketentuan-ketentuan tentang mu’amalah 

dan siyasah (politik atau ketatanegaraan). 

c. Tarikh 

Tarikh merupakan jenis mata pelajaran mengenai berita atau cerita 

peristiwa masa lalu yang mempunyai asal-muasal tertentu. Peristiwa 

menjelang dan saat Muhammad SAW lahir dan diutus sebagai Rasul 

adalah asal muasal sejarah kebudayaan Islam atau yang biasa dikenal 

dengan istilah tarikh. Dari akar ini tumbuh batang sejarah, yaitu masa 

paska wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu masa khalifah Khulafaur 

Rasyidin. Batang terus tumbuh dan akhirnya melahirkan banyak cabang 

baik pemikiran, seperti Syiah, khawarij, murji’ah, ahlus Sunnah, atau 

kekuasaan seperti dinasi umayyah, dinasti abbasiyah, dinasti fatimiyyah 

dan seterusnya. 

Semua peristiwa baik yang menyangkut pemikiran, politik, 

ekonomi, tekhnologi dan seni dalam sejarah Islam disebut sebagai 

kebudayaan. Konsep pembelajaran Tarikh merupakan sebidang ilmu 

pengetahuan yang menekuni tentang dasar-dasar atau ide pokok untuk 

mengajarkan dan menanamkan pengetahuan serta pendidikan tentang 

perjalanan dan perkembangan berbagai budaya umat Islam. 

Mengenai ruang lingkup pembelajaran Tarikh, diantaranya : 

1) Dakwah Nabi Muhammad SAW. 

2) Khulafaur Rasyidin. 
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3) Perkembangan Islam periode klasik atau zaman keemasan (pada tahun 

650-1250 M) 

4) Perkembangan Islam pada abad pertengahan atau zaman kemunduran 

pada tahun 1250-1800 M. 

5) Perkembangan Islam pada abad modern atau zaman kebangkitan pada 

tahun 1800 M-sekarang. 

6) Perkembangan Islam di Indonesia. 

d. Al-Qur’an Hadits 

Pengajaran al-Qur’an Hadits bertujuan untuk memberikan 

kemampuan-kemampuan dasar kepada siswa dalam membaca, menulis, 

membiasakan serta  mendorong, membina dan membimbing akhlak dan 

perilaku siswa dengan berpedoman pada al-Qur’an Hadits. Dalam proses 

belajar mengajar al-Qur’an Hadits ini diharapkan terjadinya perubahan 

dalam diri siswa, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.  

Pembelajaran al-Qur’an Hadits adalah bagian dari upaya untuk 

mempersiapkan sejak dini agar siswa memahami, terampil melaksanakan 

dan mengamalkan isi kandungan al-Qur’an Hadits melalui kegiatan 

pendidikan. Tujuan pembelajaran al-Qur’an Hadits adalah agar siswa 

mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, menjelaskan, 

terampil melaksanakan isi kandungan al-Qur’an Hadits dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah SWT. Inti ketakwaan itu ialah berakhlak mulia dalam kehidupan 

pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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Standar Kompetensi Lulusan untuk mata pelajaran al-Qur’an 

Hadits jenjang SMP/MTs adalah sebagai berikut : 

1) Melaksanakan al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman hidup umat 

Islam. 

2) Meningkatkan pemahaman al-Qur’an, al-Fatihah dan surat pendek 

pilihan melalui upaya penerapan cara membacanya, menangkap 

maknanya, memahami kandungan isinya, dan mengaitkannya dengan 

fenomena kehidupan. 

3) Menghafal dan menjelaskan makna hadits-hadits yang terkait dengan 

tema isi kandungan surat atau ayat sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak. 

e. Kemuhammadiyahan 

1) Pengertian Pendidikan Muhammadiyah 

Pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan Islam 

modern yang mengintegrasikan agama dengan kehidupan dan antara 

iman dan kemajuan yang holistik. Dari rahim pendidikan 

Muhammadiyah diharapkan lahir generasi muslim terpelajar yang 

kuat iman dan kepribadiannya, sekaligus mampu menghadapi dan 

menjawab tantangan zaman. Inilah pendidikan Islam yang 

berkemajuan (Tim Pedoman Pendidikan AIK, 2013:9). 

Kemuhammadiyahan merupakan ilmu yang mempelajari seluk 

beluk Persyarikatan Muhammadiyah dengan segala aspeknya. Arti 

dari pendidikan Kemuhammadiyahan adalah menumbuhkan nilai-nilai 
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dan sikap hidup yang Islami sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah 

Rasul yang kemudian diwujudkan dalam pandangan, pendirian serta 

sikap hidup dan perjuangan untuk membela agama islam sesuai 

dengan tuntunan Rasulullah SAW. 

Pendidikan Kemuhammadiyahan adalah salah satu mata 

pelajaran pokok di semua lembaga pendidikan Muhammadiyah. 

Pendidikan Kemuhammadiyahan adalah sebuah sistem sebagai salah 

satu upaya untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang 

persyarikatan Muhammadiyah, tujuan dan cita-citanya kepada kader, 

anggota dan simpatisan Muhammadiyah. Pendidikan 

Kemuhammadiyahan merupakan mata pelajaran wajib di dalam 

sekolah Muhammadiyah. Dari pendidikan dasar, menengah, hingga 

perguruan tinggi di bawah persyarikatan Muhammadiyah. Semua 

tingkatan pendidikan tersebut wajib melaksanakan pendidikan 

Kemuhammadiyahan.  

Pendidikan Kemuhammadiyahan artinya usaha secara sadar para 

pimpinan persyarikatan dan para pendidik dikalangan pergerakan 

Muhammadiyah agar para siswa setelah mendapatkan materi-materi 

Kemuhammadiyahan terjadi perubahan sikap dan tingkah laku untuk 

menjadi penerus cita-cita Muhammadiyah dengan aktif berorganisasi 

Muhammadiyah dan menjadi orang Islam yang baik dalam 

mengamalkan ajaran Islamnya (Tim Penyusun, 2009:35). Begitu pula 
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menjadi warga negara yang baik dan mempertahankan negaranya atau 

para siswa diharapkan menjadi : 

a) Kader Organisasi Muhammadiyah yang meneruskan cita-cita 

perjuangan Muhammadiyah. 

b) Kader Umat Islam yang memperjuangkan agama Islam. 

c) Kader bangsa yang memperjuangkan Negara Republik Indonesia. 

2) Maksud Pendidikan Kemuhammadiyahan 

Maksud pendidikan Kemuhammadiyahan adalah sebagai sarana 

untuk penyampaian pendidikan Muhammadiyah yaitu memberi 

pengetahuan kepada siswa sekolah Muhammadiyah tentang organisasi 

Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

sesuai dengan Qur’an dan Sunnah. Pentingnya pendidikan di masa 

depan menuntut Muhammadiyah untuk menjawab ketertinggalannya 

selama ini di bidang pendidikan. Salah satunya dengan melakukan 

penyempurnaan kurikulum Al-Islam Kemuhammadiyahan.  

Tercantum pada putusan Muktamar Muhammadiyah ke 46 

tentang Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah bahwa visi 

Pendidikan Muhammadiyah yaitu “Terbentuknya manusia pembelajar 

yang bertaqwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam 

ipteks sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma’ruf nahi munkar”. 

Agar maksud dari pendidikan Muhammadiyah dapat tercapai 

sesuai dengan misinya maka perlu dilakukan pengembangan model-

model pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyahan di seluruh jenjang 
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pendidikan yang memberikan pencerahan paham Islam dan komitmen 

gerakan Muhammadiyah yang berkemajuan. 

3) Tujuan Pendidikan Kemuhammadiyahan 

Pendidikan Kemuhammadiyahan merupakan mata pelajaran 

pokok sejajar dengan mata pelajaran lain dan wajib diajarkan pada 

setiap semester.Oleh sebab itu pimpinan persyarikatan selalu 

mengusahakan penyempurnaannya. 

Hal ini sesuai dengan : 

a) Kaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah. Bab VII 

pasal 10 : Pada Perguruan Dasar dan Menengah diberikan mata 

pelajaran wajib, ialah “Pendidikan Kemuhammadiyahan”. 

b) Petunjuk Umum Kurikulum Pendidikan Al-Islam 

Kemuhammadiyahan SLTP tahun 1982. 

“Bidang study Kemuhammadiyahan untuk SLTP menggunakan 

sistem semester dan diberikan disetiap semester.” 

 

c) Pada Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) 

Kemuhammadiyahan SLTP tahun 1990 memandatkan : 

“Arti pentingnya Pendidikan Ke Kemuhammadiyahan pada semua 

jenis pendidikan merupakan Pendidikan Ciri Khusus.” 

d) Pada Silabi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 

Pendidikan Kemuhammadiyahan diberikan setiap Semester yang 

struktur programnya 1 jam mata pelajaran setiap minggu. Adapun 

maksud dan tujuan Pendidikan Kemuhammadiyahan diberikan 
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pada semua jenis pendidikan dan diberikan disetiap semester 

adalah disebabkan beberapa faktor : 

- Faktor Etis, wajar dan layak seorang siswa pada 

perguruan/sekolah-sekolah Muhammadiyah dikenalkan tentang 

seluk beluk Muhammadiyah dikenalkan almamaternya sehingga 

akan lebih mantap memilih sekolah tersebut untuk dapat 

diantarkan kejenjang tingkat diatasnya. Karena ia kenal maka 

akan tumbuh perasaan cinta dan karena cinta, maka akan rela 

memberikan segala sesuatunya terhadap apa yang dicintainya 

yaitu Persyarikatan Muhammadiyah. 

- Faktor Subyektif, yaitu faktor dari kepentingan persyarikatan 

Muhammadiyah sendiri sebagai organisasi yang sudah cukup 

usia Muhammadiyah memerlukan kader-kader penerus 

keyakinan; cita-cita dan amal usahanya. Sehubungan dengan itu 

Muhammadiyah mendirikan amal usaha yang meliputi berbagai 

bidang. Untuk itu diperlukan personal yang terampil sehingga 

mampu mengemban amanat serta mempunyai kemampuan dan 

kemauan untuk meneruskan dan menyempurnakan sesuai 

dengan tuntutan zaman. 

- Faktor Obyektif, menurut realita Muhammadiyah telah banyak 

memberikan andil terhadap existensi tegaknya Negara Republik 

Indonesia. Seiring dengan gerakan kebangsaan tahun 1908 

Muhammadiyah yang diketuai KH. A. Dahlan tidak mau 
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ketinggalan untuk menyumbangkan darma baktinya kepada 

bumi pertiwi Nusantara ini yang bergerak terutama dalam 

bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Tidak sedikit 

negarawan dan pejuang 45 yang pada masa mudanya 

mendapatkan pendidikan di Muhammadiyah baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dan apabila kita amati secara 

teliti organisasi yang paling tua dan mendapatkan simpati dari 

semua kalangan masyarakat tidak ada duanya kecuali 

Muhammadiyah. Oleh sebab itu Kemuhammadiyahan ini perlu 

disebarluaskan dalam kalangan Generasi Muda Indonesia untuk 

lebih diketahui dan difahami sehingga akan timbul keinginan 

untuk mendalami agama secara benar dan berorganisasi secara 

modern sehingga pada waktunya akan tercetak kader-kader 

bangsa yang tangguh kuat prinsip agamanya tebal rasa 

kebangsaannya. (Tim Penyusun, 2009:36-37) 

4) Fungsi Pendidikan Muhammadiyah 

Fungsi dari pendidikan Muhammadiyah antara lain : 

a) Sebagai tempat pembibitan kader. 

Tepat apabila pelajaran Kemuhammadiyahan mendapatkan 

perhatian khusus serta menjadi ciri khusus bagi sekolah 

Muhammadiyah. Muhammadiyah yakin dengan dikenalnya 

Muhammadiyah secara benar, para siswa Muhammadiyah akan 

menjadi orang Islam yang baik, taat melakukan ibadah, berbuat 
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amal shaleh, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab 

terhadap bangsanya. 

b) Sebagai alat dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar.  

Sekolah-sekolah sebagai tempat pengalihan ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan dari generasi kegenerasi berikutnya merupakan kunci 

strategi dalam usaha mendakwahkan agama Islam serta amar 

ma’ruf nahi munkar kepada para siswa yang datang dari berbagai 

kalangan masyarakat luas. 

c) Sebagai gerak amal Muhammadiyah. 

Gerak amal Muhammadiyah dalam berbagai bidang termasuk 

bidang pendidikan merupakan gerak amal para pimpinan 

persyarikatan dan para anggota Muhammadiyah yang dapat 

menyumbangkan darma baktinya kepada persyarikatan sehingga 

gerak persyarikatan itu akan mampu berkembang dengan pesat 

ditandai adanya sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan berbagai 

jenis pendidikan yang ada. 

d) Sebagai syukur nikmat Allah. 

Nikmat Allah berupa akal perlu disyukuri antara lain 

mengembangkanilmu yang telah dimiliki untuk disampaikan 

kepada generasi berikutnya secara terus menerus dan 

berkesinambungan yang Insya Allah nilai pahalanya akan berlipat 

ganda. 
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Siapa yang mengajak seseorang dalam suatu kebaikan orang itu 

akan mendapat nilai pahala ditambah nilai pahala orang yang 

diajaknya dengan tidak mengurangi nilai pahalanya sedikitpun juga, 

apalagi apabila yang diasahkan itu murid-murid yang tidak sedikit, 

maka wajib mensyukuri nikmat Allah dalam berbagai situasi dan 

kondisi. 

e) Sebagai sumbangan kepada masyarakat dan negara. 

Muhammadiyah sejak berdiri sampai sekarang dan yang akan 

datang selalu berusaha untuk memberikan sumbangan terbaik, yaitu 

berupa sekolah-sekolah Muhammadiyah. Disamping diberi 

pengetahuan seperti di sekolah negeri ditanamkan pendidikan 

agama yang kuat sehingga tidak sedikit tokoh-tokoh Negara 

Republik Indonesia ini yang masa mudanya mengenyam 

pendidikan di sekolah Muhammadiyah. (Tim Penyusun, 2009:36-

37) 

5) Ruang Lingkup Pendidikan Kemuhammadiyahan 

Ruang lingkup dari pendidikan Kemuhammadiyahan adalah 

segala hal yang berhubungan dengan persyarikatan Muhammadiyah. 

Sebagaimana dijelaskan pada arti Pendidikan Kemuhammadiyahan 

bahwa para siswa sesudah mendapatkan materi-materi 

Kemuhammadiyahan diharapkan dapat menjadi : 

a) Kader Organisasi Muhammadiyah 

b) Kader Umat Islam 
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c) Kader Bangsa 

Maka ruang lingkup yang diberikan pada siswa agar dapat 

menunjang maksud tersebut antara lain : 

a) Sejarah Muhammadiyah 

Mempelajari sejarah Muhammadiyah berarti mempelajari 

latar belakang berdirinya, faktor-faktor yang  mendorong 

pertumbuhan dan perkembangan berbagai amal usaha dan hasil-

hasilnya yang telah dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat luas.Disamping itu dipelajari pula ciri khusus 

Muhammadiyah yang membedakan dengan gerakan pembaharuan 

Islam Dunia yang bersemboyan “Kembali kepada Al-Qur’an dan 

Al-Hadits” dan Gerakan Kebangkitan Nasional bangsa Indonesia 

yang berusaha dengan keras untuk membebaskan diri dari belenggu 

penjajaha Belanda. 

Jadi dapat disimpulkan dalam mempelajari Sejarah 

Muhammadiyah yaitu : 

- Mempelajari latar belakang berdirinya (faktor-faktor yang 

mendorong). 

- Pertumbuhan/perkembangan Muhammadiyah dari lokal 

Yogyakarta sampai keseluruh pelosok tanah air. 

- Ciri khusus Muhammadiyah berpegang teguh pada Al-Qur’an 

dan Al-Hadits. 
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- Hubungannya dengan : 

 Semangat Gema (Gerakan Reformasi Islam Dunia). 

 Semangat kebangsaan (Kebangkitan Nasional) bangsa 

Indonesia dalam membebaskan belenggu penjajah Belanda. 

b) Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah 

Mempelajari cita-cita dan keyakinan hidup adalah 

mempelajari hal yang bersifat azasi, yang mendasar atau hal-hal 

yang bersifat fundamental (pokok). Sebab Muhammadiyah 

memiliki dorongan yang kuat dalam melaksanakan amal usahanya 

ditengah-tengah masyarakat yang sangat heterogen. Dengan 

motivasi tersebut Muhammadiyah berkeyakinan bahwa setiap 

amaliyah, setiap usaha Muhammadiyah diniati ikhlas karena Allah 

semata, dengan begitu merasa penuh yakin bahwa usahanya itu 

tidak akan berakhir dengan sia-sia. 

Disambut dan diterima oleh masyarakat itulah yang 

diharapkan, tidak mabuk karena disanjung, tidak putus asa karena 

dicela, dan harapan yang paling tinggi adalah ridho Allah SWT, 

dan bekal kehidupan di akhirat mengantar umat ke pintu gerbang 

Jannatun Na’im. 

Oleh sebab itu dipelajari hal-hal yang menjadi sari patinya 

gerakan Muhammadiyah yaitu hal-hal yang menyangkut ideologi : 

- Muqoddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan 7 pokok 

pikiran. 
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- Kepribadian Muhammadiyah. 

- Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah termasuk 

keyakinan didalamnya faham agama menurut Muhammadiyah. 

- Masalah-masalah baru yang timbul yang telah ditanfidzkan oleh 

Majlis Tarjih Muhammadiyah (sebagai pedoman dalam 

kehidupan bermasyarakat) seperti : Bank; Lotre; Bayi tabung; 

KB dan sebagainya. 

c) Organisasi Muhammadiyah 

Mempelajari organisasi Muhammadiyah ialah mempelajari 

bagaimana Muhammadiyah melancarkan usaha-usahanya dengan 

sistem organisasi. Bagaimana Muhammadiyah mengadakan 

pemilihan tenaga manusia (men) begitu pula mengadakan job 

discripsi (pembagian tugas) dikalangan pimpinannya; syarat-syarat 

yang harus dimiliki oleh pimpinan Muhammadiyah, menggerakkan 

segala potensi untuk terlaksananya program, serta pengerahan 

fasilitas yang berupa uang atau benda lain (money and material) 

yang kesemuanya diatur dalam suatu Anggaran Dasar/Anggaran 

Rumah Tangga atau Peraturan-peraturan khusus organisasi guna 

kesuksesan usaha-usaha organisasi menuju cita-citanya. 

d) Amal Usaha Muhammadiyah beserta hasil-hasilnya 

Mempelajari amal usaha Muhammadiyah berarti mengenal 

berbagai amal usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan 

dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas yang merupakan 
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program organisasi sebagai perwujudan ajaran Islam. Hal ini akan 

diuraikan khusus dalam bab Amal Usaha Muhammadiyah secara 

luas. 

e) Peranan Muhammadiyah dalam Pembangunan Bangsa 

Mempelajari peranan Muhammadiyah dalam pembangunan 

bangsa Indonesia akan lebih menghayati bagaimana andil 

Muhammadiyah terhadap existensi tegaknya Republik Indonesia 

semenjak berdirinya sampai sekarang. 

Andil dalam bidang pendidikan dengan sekolah-sekolah 

Muhammadiyah yang mampu menghantar pemimpin bangsa yang 

tangguh disegani seperti Jenderal Soedirman, Presiden Soeharto 

yang masa mudanya mendapat tempaan dari Muhammadiyah. 

Andil dalam bidang politik kenegaraan meskipun Muhammadiyah 

bukan terjun politik praktis tetapi personil Pimpinan 

Muhammadiyah terlibat dalam Panitia Persipaan Kemerdekaan 

seperti Ki Bagus Hadikusuma, dalam perumusan Pancasila, dalam 

Piagam Jakarta, dalam Penyusunan UU Pendidikan Nasional No. 2 

tahun 1989 dan sebagainya. 

f) Peranan Muhammadiyah dalam Memahami Ajaran Islam dan 

Pengamalannya 

Muhammadiyah dari periode ke periode telah 

memusyawarahkan dalam berbagai tuntunan ibadah dan muamalah 

agar para warga Muhammadiyah mengetahui tuntunan yang benar 
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terhadap ajaran Islam berdasarkan Al-Qur’an dan As Sunnah 

Shohihah yang dihimpun dalam Himpunan Putusan Tarjih 

Muhammadiyah dan memasyarakatkan keseluruh jenjang pimpinan 

dalam pengajian pimpinan begitu pula para anggota dalam 

pengajian anggota. (Tim Penyusun, 2009:37-39) 

6) Janji Pelajar Muhammadiyah 

Ada 6 janji pelajar Muhammadiyah yang harus dijunjung dan 

diamalkan. Adapun isi janji pelajar Muhammadiyah sebagai berikut : 

Asyhadu An Laa Ilaaha illallaahu Wa Asyhadu Anna Muhammadan 

Rasulullaahu 

Kami pelajar Muhammadiyah berjanji : 

a) Menegakkan dan menjunjung tinggi perintah Agama Islam. 

b) Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 

c) Bersih lahir, batin dan teguh hati. 

d) Rajin belajar, giat bekerja serta beramal. 

e) Berguna bagi masyarakat dan Negara. 

f) Sanggup melangsungkan Amal Usaha Muhammadiyah. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil pencarian penulis selama ini, penulis menemukan 

penelitian tentang tanggapan siswa, seperti : 
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1. Sri Elida (Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2008) 

Meneliti tentang “Tanggapan Siswa Terhadap Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Kampar”.Dalam penelitian ini 

mengkaji bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 2 Kampar. Hasil penelitian dengan 

menggunakan teknik data deskriptif kualitatif, bahwa tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Kampar 

dikategorikan “BAIK” karena hasil yang diperoleh adalah 79,26% dan 

berada pada rentang 76%-100%. Baiknya tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dipengaruhi oleh faktor : 

a. Kesadaran dan perhatian siswa akan pentingnya mempelajari 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

b. Adanya perasaan senang pada diri siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, serta kebutuhan untuk mempelajari pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

c. Guru memberikan motivasi serta berusaha memberikan pemahaman 

tentang ajaran Agama Islam. 

d. Dalam menyajikan setiap materi pelajaran, guru menggunakan strategi 

yang dapat menciptakan suasana belajar yang efektif dan efisien sehingga 

siswa merasa senang dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Muhammad Rustam (Universitas Negeri Yogyakarta, 2013) 

Meneliti tentang “Tanggapan Siswa Kelas Atas Terhadap Proses 

Pembelajaran Senam di SD Negeri 1 Kokosan Prambanan”. Dalam 
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penelitian ini  mengkaji seberapa baik tanggapan siswa kelas atas terhadap 

proses pembelajaran senam di SD Negeri 1 Kokosan. Hasil penelitian 

dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif dapat disimpulkan tanggapan siswakelas atas 

terhadap proses pembelajaran senam di SD N 1 Kokosan, secara rinci 

terdapat 3 siswa (7,69%) dalam kategori sangat baik, 12 siswa (30,77%) 

dalam kategori baik, 10 siswa (25,64%) dalam kategori cukup baik, 11 

siswa (28,21%) dalam kategori tidak baik, 3 siswa (7,69%) dalam kategori 

sangat tidak baik. Baiknya tanggapan siswa kelas atas terhadap proses 

pembelajaran senam dipengaruhi oleh faktor : 

a. Guru berinovasi dalam menyampaikan materi pembelajaran senam 

sehingga siswa lebih tertarik. 

b. Guru menyampaikan materi pembelajaran secara luas. 

c. Kebanyakan siswa lebih menyukai materi pembelajaran senam 

dibandingkan dengan materi lainnya. 

d. Sarana dan prasarana sudah memadai meskipun belum melengkapi 

kebutuhan kegiatan pembelajaran senam. 

3. Juni Rahmi (Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2007) 

Meneliti tentang “Tanggapan Guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

perubahan Kurikulum Berbasis Kompetensi ke Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan di SLTP se-Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan 

Hilir”.Dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana tanggapan guru 

pendidikan agama Islam terhadap Perubahan Kurikulum Berbasis 
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Kompetensi ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SLTP se-

Kecamatan Kopar Kabupaten Rokan hilir.Hasil penelitian dapat dilihat dari 

hasil angket yaitu 75% dari hasil tersebut berada diantara rentang 56%-

75%.Hal ini berarti tanggapan guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

Perubahan Kurikulum Berbasis Kompetensi ke Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan di SLTP se-Kecamatan Rantau Kopar Kabuapaten Rokan Hilir 

dapat dikatakan “Cukup Baik”. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

tanggapan guru Pendidikan Agama Islam terhadap perubahan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah 

sebagai berikut : 

a. Latar belakang pendidikan guru Pendidikan Agama Islam. 

b. Kecerdasan guru dalam memahami Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. 

c. Minat guru dalam menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

d. Perhatian guru terhadap perubahan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. 

e. Penilaian yang baik terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

f. Harapan guru terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan demi 

kemajuan pendidikan. 

g. Kebutuhan guru terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

h. Adanya motivasi dari kepala sekolah dalam melaksanakan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan. 
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4. Edwar Alfian (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011) 

Penelitian tentang Tanggapan Siswa Terhadap Faktor-faktor 

Peningkatan Minat Membaca di SMA Negeri 1 Sleman Yogyakarta 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tanggapan Siswa Terhadap Faktor-

faktor Peningkatan Minat Membaca Siswa serta upaya-upaya apakah yang 

dilakukan oleh Pihak SMA Negeri 1 Sleman Yogyakarta. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan pengumpulan 

datanya dengan studi kepustakaan wawancara, observasi, angket. 

Selanjutnya data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode 

deskriptif kuantitatif dengan analisa prosentase. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tanggapan siswa terhadap faktor-faktor peningkatan 

minat baca siswa di SMA Negeri 1 Sleman Yogyakarta berada pada 

kategori sedang. Hal ini dapat dilihat dari kategorisasi tanggapan siswa 

terhadap kegiatan peningkatan minat membaca siswa di SMA Negeri 1 

Sleman Yogyakarta untuk kategori tinggi sebanyak 10 orang (12,19%), 

kategori sedang 62 orang (75,62%), dan 10 orang (12,19%) berada dalam 

kategori rendah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak SMA Negeri 1 

Sleman Yogyakarta dalam meningkatkan minat baca para siswa, yaitu : 

menata atau mendisplay buku baru untuk buku paket pelajaran 1 tahun 

sekali, guru menyarankan siswa ke perpustakaan untuk mencari bahan atau 

referensi tugas mata pelajaran. Pada jam belajar guru membawa siswa ke 

perpustakaan untuk mencari langsung dari buku atau media lainnya. Guru 
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mengajak siswa untuk membaca atau menelaah buku-buku yang menarik di 

perpustakaan dan memberi tugas yang sumbernya dicari di perpustakaan. 

5. Besti Sumarlin (Universitas Negeri Semarang, 2011) 

Moving class merupakan sistem belajar mengajar bercirikan siswa 

yang mendatangi guru di kelas, bukan sebaliknya. Sehingga, terdapat 

penamaan kelas berdasarkan bidang studi. Misalnya, kelas geografi, kelas 

biologi, kelas fisika dan sebagainya. Sering berpindahnya siswa dirasa 

membuat siswa menjadi tidak jenuh. Berbeda dengan sistem pembelajaran 

biasa, dimana siswa berada diruangan yang sama. Apalagi dengan 

banyaknya materi dalam satu minggu dan dengan ruangan yang sama akan 

membuat siswa cepat merasakan kejenuhan. Tujuan penelitian ini: (1) 

mengetahui tanggapan siswa terhadap penerapan moving class di SMA 

Negeri 5 Purwokerto, (2) mengetahui alasan pihak sekolah menerapkan 

sistem pembelajaran moving class, (3) mengetahui kontribusi moving class 

terhadap peningkatan motivasi belajar geografi di SMA Negeri 5 

Purwokerto. 

Metode dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen ceklis dan 

pedoman wawancara. Data dalam penelitian dianalisis dengan teknik 

deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil tanggapan siswa terhadap 

penerapan moving class di SMA Negeri 5 Purwokerto yaitu hasil tanggapan 

informan terhadap penerapan moving class di SMA Negeri 5 Purwokerto 
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yaitu sebagian besar informan merasa tidak senang dengan moving class. 

Hal ini dikarenakan moving class membuat lelah karena harus selalu 

berpindah kelas setiap pergantian matapelajaran. Selain itu pada saat akan 

ulangan harian biasanya berebut bangku sehingga siswa akan berlarian dan 

mengakibatkan kelelahan juga. 

Penerapan moving class di SMA Negeri 5 Purwokerto dilatar 

belakangi oleh adanya SKM atau Sekolah Kriteria Mandiri dimana salah 

satu syaratnya adalah menerapkan sistem pembelajaran dengan moving 

class. Oleh karena hal tersebut, selama 4 tahun ini SMA Negeri 5 

Purwokerto mulai menerapkan moving class. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, moving class tidak 

membuat siswa merasa termotivasi untuk belajar geografi. Hal yang 

menyebabkan tidak termotivasinya siswa adalah ruangan kelas yang tidak 

begitu maksimal dengan penataan ruangnya yang belum bahkan tidak sesuai 

dengan karakteristik matapelajarannya. Misalnya pada kelas geografi hanya 

ada 1 peta saja, sehingga belum benar-benar menggambarkan kelas geografi 

dan siswa pun merasa tidak ada yang istimewa dengan kelasnya. Tidak 

adanya motivasi belajar juga dapat dilihat dari hasil ulangan harian geografi 

siswa masih tergolong rendah karena banyaknya siswa dalam matapelajaran 

geografi masih sering remidi. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) 

Sebaiknya untuk mengurangi kelelahan siswa, pihak sekolah dalam hal ini 

bisa saja setiap guru matapelajaran mengatur tempat duduk siswa sehingga 
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siswa tidak perlu berlari-lari pada saat akan ulangan harian. Apabila tempat 

duduk sudah diatur maka siswa mau tidak mau harus duduk di tempat duduk 

yang sudah ditentukan tanpa harus berebut dengan teman-temannya, 2) Bagi 

pihak sekolah, sebaiknya lebih meningkatkan pengelolaan sistem moving 

class sehingga nantinya siswa akan merasa senang dengan moving class, 

dari rasa senangnya itu diharapkan bisa meningkatkan motivasi serta hasil 

belajar siswa, 3) Sebaiknya untuk ruang kelas geografi juga lebih di rancang 

sesuai matapelajaran geografi yaitu dengan menambahkan media-media 

pembelajaran seperti peta, globe, planetarium, diagram blok dan sebagainya 

agar siswa pada saat masuk kelas geografi akan benar-benar lebih 

merasakan ruang khusus geografi dan lebih termotivasi untuk belajar 

geografi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggapan Siswa Terhadap Pembelajaran Al-Islam…, Liana Noor Fadlillah, Fakultas Agama Islam UMP, 2017 




