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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori Efektifitas Pembelajaran

1. Definisi Efektifitas

Istilah efektifitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu effective yang

berarti berhasil, tepat atau manjur.1 Agung Kurniawan mendefinisikan

efektifitas sebagai kemampuan terlaksananya tugas, fungsi suatu

program atau kegiatan tanpa adanya tekanan atau paksaan di antara

unsur-unsur yang terlibat dalam program tersebut.2 Efektifitas bisa

dimaknai ketercapaian atau keberhasilan suatu tujuan sesuai dengan

rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam penggunaan

sumber daya, sarana maupun pemanfaatan waktu.3

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa efektifitas

berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya

tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari peserta suatu

program atau kegiatan. Efektifitas adalah suatu keadaan yang

menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak

rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut,

sehingga kata efektifitas dapat juga diartikan sebagai tingkat

1 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia,
1996)

2 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta : Pembaruan, 2005),
hlm. 109

3 Sondang P Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001),
hlm. 24
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keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Efektifitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan

prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan secara sadar sebelum

menjalankan suatu proses untuk mencapai target tertentu. Efektifitas

menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang

telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran,

berarti makin tinggi efektifitasnya. Efektifitas adalah pemanfaatan

sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara

sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan

tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektifitas berkaitan

dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan,

ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan

keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan

derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang

dicapai.

2. Pembelajaran yang efektif

Efektifitas penyelenggaraan pembelajaran suatu mata kuliah di

perguruan tinggi harus memuat efektifitas perencanaan pembelajaran,

efektifitas pelaksanaan pembelajaran, efektifitas evaluasi

pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang baik harus dimulai

dengan tersedianya silabus mata kuliah yang mengandung standar

kompetensi dan kompetensi dasar yang dihasilkan oleh tim dosen.
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Demikian pula dalam pelaksanaan pembelajaran yang

menyaratkan tersedianya SAP, bahan ajar, serta media pembelajaran

yang diperlukan oleh dosen. Pelaksanaan pembelajaran dapat terjadi

di dalam kelas maupun di lapangan dalam bentuk kegiatan dan

pengalaman belajar. Pada awal perkuliahan, dosen membagikan

silabus dan SAP kepada mahasiswa. Pembelajaran dilaksanakan

sesuai kontrak yang telah disepakati bersama oleh dosen dan

mahasiswa.

Dalam setiap pertemuan, pembelajaran dilaksanakan dengan

menggunakan metode dan media yang mendukung pencapaian

kemampuan koginitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam setiap

pertemuan laporan perkuliahan didokumentasikan.

Monitoring pembelajaran dilaksanakan oleh ketua program studi

(kaprodi) dan mahasiswa sebagai peserta didik. Kaprodi memeriksa

laporan kegiatan perkuliahan di awal perkuliahan, di tengah, dan

diakhir semester. Mahasiswa juga ditekankan untuk menyampaikan

masukan terhadap pembelajaran yang diselenggarakan oleh dosen

baik secara lisan (wawancara) maupun melalui tulisan (angket,

kuisioner, dan lainnya) melalui program studi masing-masing.

Evaluasi pembelajaran dilaksanakan oleh Lembaga Pengawasan

dan Penjaminan Mutu (LPPM) sekaligus sebagai penanggungjawab

utama. Ketua program studi mengevaluasi pembelajaran dengan cara

memantau jumlah pertemuan perkuliahan dalam satu semester
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minimal 14 kali sampai dengan 16 kali dimana beban kredit 1 SKS

setara dengan 50 menit. Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu

(LPPM) mengevaluasi pembelajaran dosen.

Kegiatan evaluasi meliputi penyiapan instrumen, koordinasi

dengan Wakil Rektor I, Dekan, Ketua jurusa/Ketua Program Studi,

dan Dosen. LPPM melalui masing-masing prodi juga menyebarkan

kuisioner kepada mahasiswa, menganalisis dan membuat laporan

evaluasi kepada Rektor, Wakil Rektor I, Dekan, Ketua jurusan/Ketua

Program Studi, dan Dosen. Hasil laporan  evaluasi perkuliahan

kemudian ditindaklanjuti oleh pejabat terkait yakni program studi,

fakultas atau penanggung jawab akademik tingkat universitas.

a. Teori Umum Pembelajaran yang Efektif di Perguruan

Tinggi

Efektifitas pembelajaran di perguruan tinggi dapat dipedomani

berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi sebagai standar nasional pendidikan,

penelitian dan pengabdian sebagai tiga pilar perguruan tinggi.4 standar

tersebut menjdai kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang

pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum

Negara Kesatuan republik Indonesia.

Dalam peraturan tersebut, pembelajaran dimaknai sebagai

proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada

4 Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi, Bab I Pasal 1 ayat 1 hlm. 2
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suatu lingkungan belajar.5 Dalam pembelajaran dirumuskan capaian

pembelajaran yang dengan pemenuhan kualifikasi mahasiswa yang

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Penguasaan pengetahuan mahasiswa merupakan penguasaan

konsep, teori, metode dan atau falsafah bidang ilmu secara sistematis

yang diperoleh melalui pealaran. Pembentukan sikap mahasiswa

dalam proses pembelajaran harus mengarahkan mahasiswa pada

perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan

aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual

dan sosial.

Keterampilan mahasiswa dalam pembelajaran merupakan

kemampuan untuk melakukan unjuk kerja dengan menggunakan

konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrumen tertentu.

Keterampilan yang diperoleh dalam pembelajaran bisa berupa

keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum

dikategorikan sebagai kemampuan kerja umum seperti kemampuan

dalam mata kuliah pengembangan perilaku diantaranya mata kuliah

Pendidikan Agama Islam, dan mata kuliah Pendidikan

Kewarganegaraan. Sedangkan keterampilan khusus adalah

keterampilan yang berkenaan dengan bidang ilmu yang ditekuninya.

Proses pembelajaran harus mencakup karakteristik,

perencanaan, dan pelaksanaan dalam proses pembelajaran.

5 Peraturan Menteri Ristek Dikti, Ibid., Bab I Pasal 1 ayat 10 hlm. 4
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Karakteristik proses pembelajaran yang dimaksud terdiri atas sifat

interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,

kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.6 Pembelajaran efektif yang

dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran mahasiswa diraih

secara berhasil guna dengan mengutamakan internalisasi materi secara

baik dan  benar dalam kurun waktu yang optimum.

Dalam lingkup pendidikan dan pengajaran, efektifitas berkaitan

dengan pencapaian tujuan dalam pengajaran. Pelaksanaan

pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria,

diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat

membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka

efektifitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin

banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula pelaksanaan

pembelajaran tersebut.

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata

kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau

istilah lain yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara

mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian bidang ilmu

tertentu.

Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana

Pembelajaran Semester (RPS). Setiap mata kuliah dapat menggunakan

satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang meliputi

6 Peraturan Menteri Ristek Dikti, Ibid., Pasal 11 ayat 1 hlm. 11
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metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran

kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek,

pembelajaran berbasis masalah dan metode pembelajaran lainnya.

Metode pembelajaran tersebut diwadahi dalam suatu bentuk

pembelajaran yang dapat berupa perkuliahan, responsi atau tutorial,

seminar, praktikkum ruangan maupun praktek lapangan.7

Penilaian pembelajaran yang dimaksud adalah penilaian proses

dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian

pembelajaran. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup

prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan

prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, serta pelaporan penilaian.

Penilaian.

Penilaian dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi harus

mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan

yang dilakukan secara terintegrasi. Penilaian proses dan hasil belajar

dapat menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes

tertulis, dan angket.

Mekanisme penilaian terdiri dari penyusunan teknik, intsrumen,

kriteria, indikator, dan bobot penilaian dalam rencana pembelajaran ;

melaksanakan proses penialaian, memberikan umpan balik dan

mendokumentasikan penilaian dan hasil belajar mahasiswa secara

7 Peraturan Menteri Ristek Dikti, Ibid., Pasal 14 ayat 3 hlm. 15
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akuntabel dan transparan.8 Pelaporan penilaian diumumkan kepada

mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana

pembelajaran.

Dosen sebagai pendidik pada perguruan tinggi wajib memiliki

kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan

rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan

pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

mahasiswa.

Sarana pembelajaran yang terkait dengan proses pendidikan

paling sedikit terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media

pendidikan, buku, sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Prasarana pembelajaran yang terkait dengan proses pendidikan paling

sedikit terdiri atas ruang kelas, perpustakaan dan fasilitas umum yang

berupa sumber air, listrik serta adanya jaringan komunikasi suara.

Perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pengelolaan

pembelajaran dengan melibatkan program studi sebagai ujung tombak

melalui kegiatan (1) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana

pembelajaran dalam setiap mata kuliah (2) menyelenggarakan

program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses dan standar

penilaian yang telah ditetapkan (3) melakukan kegiatan sistemik yang

menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik (4)

melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam

8 Peraturan Menteri Ristek Dikti, Ibid., Pasal 22 ayat 1 hlm. 22
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rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran (5)

melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai

sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan

dan pengembangan mutu pembelajaran.

b. Teori Khusus Pembelajaran yang Efektif di Universitas

Abdurrab

Efektifitas pembelajaran di Universitas Abdurrab tinggi dapat

dipedomani berdasarkan Peraturan Akademik Universitas Abdurrab

Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan pada tahun 2016 dan

dirilis oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan penjaminan

Mutu Universitas Abdurrab.9

Pendidikan tinggi Universitas Abdurrab diselenggarakan melalui

proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar

mandiri pada mahasiswa. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama

dilakukan melalui kuliah, yaitu proses belajar-mengajar yang dapat

meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, diskusi kasus

(tutorial), praktikkum, penyelenggaraan percobaan, dan pemberian

tugas akademik lainnya. Sebagian kegiatan pendukung kuliah dan

praktikkum dapat dilakukan dalam bentuk seminar, diskusi panel,

lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.10

9 Peraturan Akademik Universitas Abdurrab dengan Surat Keputusan Rektor No. 025
PA/UNIVERSITAS ABDURRAB/I/2016, Bab I

10 Peraturan Akademik Universitas Abdurrab, Ibid., Bab II, Pasal 12, hlm. 12
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Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap

program studi/kelompok program studi di Universitas Abdurrab terdiri

atas : (a) Pendidikan Agama (b) Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (c) Bahasa Indonesia. Dalam kelompok MPK

secara institusional dapat terdiri atas Al Islam I dan Al Islam II.11

Setiap mata kuliah diberikan dalam bentuk kegiatan akademik

tatap muka yang dilengkapi dengan kegiatan terstruktur, mandiri dan

diberikan secara terjadwal. Materi dari setiap mata kuliah tersebut

dinyatakan dalam silabus atau sinopsis dari mata kuliah yang

bersangkutan. Silabus atau sinopsis setiap mata kuliah diuraikan

dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang disusun oleh dosen/

kelompok dosen dalam program studi yang bersangkutan. Setiap mata

kuliah diasuh dan dikembangkan oleh suatu program studi atau unit

pelaksana pendidikan lainnya di tingkat Universitas, fakultas

program.12

Untuk pelaksanaan proses belajar mengajar, masing-masing

program studi menyusun Rencana Program Kegiatan Pembelajaran

Semester (RPKPS). Secara berkala program studi melakukan evaluasi

terhadap muatan RPKPS. Untuk pedoman pelaksanaan kegiatan

belajar mengajar, setiap dosen menyusun RPKPS yang berpedoman

kepada silabus, dengan ketentuan bahwa dosen yang tidak menyusun

11 Peraturan Akademik Universitas Abdurrab, Ibid., Bab III Pasal 17, hlm. 14
12 Peraturan Akademik Universitas Abdurrab, Ibid., Bab III Pasal 18 hlm. 14
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SAP tidak diperkenankan mengajar di kelas manapun. Secara berkala

dosen di bawah pembinaan program studi melakukan evaluasi

terhadap muatan SAP disesuaikan dengan perkembangan serta

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.13

Dosen Universitas Abdurrab wajib memiliki Nomor Induk

Dosen Nasional (NIDN), kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat

pendidik,  sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain

yang dipersyaratkan oleh Universitas Abdurrab, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik dosen Universitas Abdurrab  diperoleh melalui

pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai

dengan bidang keahliannya masing-masing.14

Dosen Universitas Abdurrab memiliki kualifikasi akademik

minimum: (1) Lulusan program magister untuk program diploma atau

program sarjana; dan (2) Lulusan program doktor untuk program

pascasarjana. Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik dosen

ditentukan oleh senat Universitas Abdurrab.

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selama satu semester

didasarkan atas jadwal perkuliahan yang ditetapkan oleh Dekan.

Jadwal perkuliahan disusun berpedoman kepada kurikulum yang

berlaku, disusun dalam satu daftar yang memuat hari, jam, kode dan

bobot serta nama mata kuliah, nama dosen penanggung jawab dan

13 Peraturan Akademik Universitas Abdurrab, Ibid., Bab III Pasal 20 hlm. 18
14 Peraturan Akademik Universitas Abdurrab, Ibid., Bab VII, Pasal 37, hlm. 26
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dosen pengasuh, nomor ruang kelas, yang dibuat terpisah perkelas,

angkatan, semester, dan program studi.

Jadwal perkuliahan diumumkan kepada mahasiswa melalui

papan publikasi fakultas serta disampaikan kepada dosen penanggung

jawab dan pengasuh 2 (dua) minggu sebelum awal perkuliahan.untuk

keperluan dokumentasi dan pengendalian. Jadwal perkuliahan

kemudian disampaikan ke GJM fakultas dan BAA universitas. Dosen

melaksanakan tugas menurut jadwal penugasan dengan ketentuan

tidak dapat mengalihkan tugas pengasuhan mata kuliah kepada orang

lain. Perubahan terhadap jadwal perkuliahan hanya dapat dilakukan

oleh Dekan.15

Berdasarkan materi dan tujuan program perkuliahan dalam

hubungan dengan kompetensi yang hendak dicapai, ditetapkan dibagi

dalam 3 jenis : (1) Perkuliahan bersifat teori, yaitu program

pengajaran yang mengkaji teori ilmu pengetahuan tertentu untuk

membina kemampuan akademik mahasiswa, dan penyampaiannya

dilakukan dengan cara pemberian kuliah, ceramah, diskusi kelompok,

seminar, penugasan dan kegiatan sejenis; (2) Perkuliahan bersifat

praktik (praktikum), yaitu suatu program pengajaran simulatif untuk

melatih mahasiswa melakukan percobaan (eksperimen) dalam bidang

ilmu, teknologi atau kesenian tertentu, berintikan praktikum di

laboratorium/studio atau praktik di tempat lain; (3) Perkuliahan

15 Peraturan Akademik Universitas Abdurrab, Ibid., Bab VIII, Pasal 43, hlm. 34
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pengalaman lapangan, yaitu program pengajaran yang memberi

pengalaman nyata untuk memperoleh kemampuan profesi

Asistensi atau tutorial adalah kegiatan yang menunjang atau

melengkapi perkuliahan, untuk membantu mahasiswa dalam kegiatan

berstruktur atau melakukan eksperimen di laboratorium atau tempat

praktik lain, yang dapat dibagi menjadi : Mendiskusikan atau

membicarakan kembali masalah dari mata kuliah yang sudah atau

baru disajikan tetapi belum dimengerti oleh mahasiswa, atau

menyelesaikan soal-soal; Memberikan bimbingan kepada mahasiswa

dalam menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan mata kuliah.16

B. Teori Belajar di Perguruan Tinggi

Pembelajaran di perguruan tinggi yang dikenal dengan perkuliahan dapat

dikatakan merupakan suatu bentuk proses pembelajaran dengan karakteristik yang

sangat berbeda daripada pendidikan dasar dan menengah. Mahasiswa sebagai

peserta didik memiliki karakteristik dapat mengarahkan dirinya sendiri dalam

belajar, mereka memiliki rasa tanggungjawab yang lebih dan juga tidak terlalu

bergantung pada orang lain dalam menentukan setiap tindakannya serta mampu

mengambil keputusan sendiri dan siap menerima konsekuensinya.17

Pembelajaran bagi mahasiswa pada hakikatnya adalah upaya membantu

mereka agar dapat mengembangkan potensi dan kemampuan dirinya, mendorong

rasa percaya diri sehingga mereka memiliki kemandirian dalam kehidupan

16 Peraturan Akademik Universitas Abdurrab, Ibid., Bab III Pasal 45, hlm. 36
17 Paulina Pannen dan Ida Malati, Mengajar di Perguruan Tinggi, Pembelajaran Orang

Dewasa : Proyek Pengembangan Universitas Terbuka (Jakarta: Digend. Dikti, 2001), hlm. 4
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akademik yang pada gilirannya dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat

sebagai kelompok masyarakat terdidik yang jumlahnya masih minoritas di

masyarakat khususnya di negara Republik Indonesia.

1. Teori Andragogi

Secara etimologis, andragogi berasal dari bahasa Latin “andros”

yang berarti orang dewasa dan “agogos” yang berarti memimpin atau

melayani. Knowles mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu

membantu peserta didik (orang dewasa) untuk belajar.18 Orang

dewasa tidak hanya dilihat dari segi biologis semata, tetapi juga dilihat

dari segi sosial dan psikologis. Secara biologis, seseorang disebut

dewasa apabila ia telah mampu melakukan reproduksi. Secara sosial,

seseorang disebut dewasa jika telah melakukan peran-peran sosial

ditengah masyarakat, sedangkan secara psikologis seseorang

dikatakan dewasa jika telah memiliki tanggung jawab terhadap

kehidupan dan keputusan yang diambil.

Darkenwald dan Meriam dalam Sudjana dalam Halim K Malik

memandang bahwa seseorang dikatakan dewasa jika ia telah melewati

masa pendidikan dasar dan telah memasuki usia kerja, yaitu sejak usia

16 tahun. 19 Kedewasaan pada hakikatnya juga merupakan suatu

gejala yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan untuk

menjadi dewasa.

18 Mustafa Kamil dalam Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, FIP-UPI, Ilmu & Aplikasi
Pendidikan, Bagian I : Ilmu Pendidikan Teoritis, (Grasindo, 2007), hlm. 290

19 Halim K Malik, Teori Belajar Andragogi dan Aplikasinya dalam Pembelajaran, Jurnal
INOVASI Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo Vol 5, No. 2 2008, hlm. 3
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Andragogi adalah suatu model proses pembelajaran peserta

didik yang terdiri atas orang dewasa. Andragogi disebut juga sebagai

teknologi pelibatan orang dewasa dalam pembelajaran. Proses

pembelajaran dapat terjadi dengan baik jika metode dan tekni

pembelajaran melibatkan peserta didik. Keterlibatan diri (ego peserta

didik) adalah kunci keberhasilan dalam pembelajaran orang dewasa.

Untuk itu pendidik hendaknya mampu membantu peserta didik untuk :

(1) mendefinisikan kebtutuhan belajarnya (2) merumuskan tujuan

belajar (3) ikut serta memikul tanggung jawab dalam perencanaan dan

penyusunan pengalaman belajar, dan (4) berpartisipasi dalam

mengevaluasi proses dan hasil kegiatan belajar. Dengan demikian

setiap pendidik harus melibatkan peserta didik seoptimal mungkin

dalam kegiatan pembelajaran.

Prosedur yang perlu ditempuh oleh pendidik sebagaimana

dikemukakan Knowles adalah sebagai berikut : (1) menciptakan

suasana yang  kondusif untuk belajar melalui kerjasama dalam

merencanakan program pembelajaran (2) menemukan kebutuhan

belajar (3) merumuskan tujuan dan strategi yang cocok untuk

memenuhi kebutuhan belajar (4) merancang pola belajar dalam sebuah

pengalaman belajar untuk peserta didik (5) melaksanakan kegiatan

belajar dengan menggunakan metode, teknik dan sarana belajar yang

tepat dan (6) menilai kegiatan belajar serta mendiagnosis kembali

kebutuhan belajar untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Inti teori
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andragogi adalah teknologi keterlibatan diri peserta didik. Maka dapat

disimpulkan bahwa kunci keberhasilan proses pembelajaran orang

dewasa sebagai peserta didik terletak pada keterlibatan diri mereka

dalam proses pembelajaran.20

2. Teori Belajar Mandiri

Pola pembelajaran yang memperhatikan keunikan gaya belajar

mahasiswa dan memberikan otoritas pada mahasiswa dalam

merencanakan pembelajaran, menentukan aktivitas belajar,

memonitoring dan mengevaluasi hasil belajarnya secara swadaya

adalah model SDL self-directed learning (pembelajaran mandiri).

Dalam model SDL, mahasiswa dimungkinkan mengatur proses belajar

berdasarkan inisiatif sendiri, pengaturan dan eksplorasi diri, serta

menemukan kebebasan belajar untuk mencapai hasil belajar yang

optimal. Menurut Knowles, model SDL didefinisikan sebagai suatu

proses dimana seseorang memiliki inisiatif, dengan atau tanpa bantuan

orang lain untuk menganalisis kebutuhan belajarnya sendiri,

merumuskan tujuan belajarnya, mengidentifikasi sumber belajar,

memilih dan melaksanakan strategi belajar yang sesuai serta

mengevaluasi hasil belajarnya sendiri.21 Proses belajar SDL

memenuhi apa yang diinginkan dalam pembelajaran mulai dari

20 Sudjana dalam Halim K Malik, Teori Belajar Andragogi dan Aplikasinya dalam
Pembelajaran, Jurnal INOVASI Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo Vol 5, No. 2
2008, hlm. 3

21 Knowles dalam Dwi Oktofa Rachmawati, Penerapan Model SDL untuk Meningkatkan
hasil Belajar dan Kemandirian Belajar Mahasiswa, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Universitas
Pendidikan Ganesha, Jilid 43 No. 3, Oktober 2010, hlm. 178
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karakteristik belajar dan aktivitas belajar untuk mencapai kepuasan

dalam belajar.

Dalam penerapannya, model SDL memuat tiga tahapan yaitu

perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan,

peserta didik merencanakan aktivitas belajar pada tempat dan waktu

yang dirasa nyaman oleh peserta didik itu sendiri. Peserta didik juga

merencanakan komponen belajar yang diinginkan serta menentukan

target belajar yang ingin dicapai. Pada tahap monitoring, peserta didik

mengamati dan mengobservasi pembelajarannya sendiri.

Pembelajaran mandiri dalam model SDL bersifat fleksibel

namun tetap berbasis pada perencanaan, monitoring dan evaluasi

bergantung pada kemampuan peserta didik dalam mengelola

pembelajaran dan menuntut peserta didik untuk dapat mengatur

sumber-sumber belajar yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan

konteks pembelajaran.

Maka dapat dipahami bahwa kemandirian belajar adalah sifat

dan sikap serta kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk

melakukan kegiatan belajar secara otodidak maupun dengan dibantu

oleh orang lain dengan dilandasi motivasinya sendiri untuk menguasai

suatu kompetensi tertentu sehingga dapat digunakannya untuk
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memecahkan masalah yang dijumpainya dalam dunia kehidupannya

sehari-hari. 22

3. Teori Tugas Terstruktur

Metode tugas terstruktur dapat diartikan sebagai suatu model

pembelajaran di mana dosen dapat menginstruksikan mahasiswa

untuk mempelajari terlebih dahulu topik yang akan dibahas, meminta

mereka mencari bukti teori yang harus dipecahkan oleh seorang diri

maupun secara berkelompok kemudian hasilnya dikomunikasikan dan

didiskusikan bersama dengan dosen.23

Dengan metode tugas terstruktur, dosen dipaksa sedemikian

rupa memperhatikan individu mahasiswa baik dari segi kecerdasan

(intelegensi) maupun dalam menilai kemampuan unjuk kerja. Dalam

kondisi semacam ini dosen harus siap menampung keluhan dan

konsultasi mahasiswa yang ditemukan sepanjang proses penyelesaian

tugas. Dalam prakteknya, tugas terstruktur bisa berupa instruksi dosen

untuk membaca materi yang akan dibahas pada pertemuan

perkuliahan yang akan datang atau mengerjakan soal yang berkaitan

dengan materi yang akan diajarkan.

22 Dwi Oktofa Rachmawati, Penerapan Model SDL untuk Meningkatkan hasil Belajar dan
Kemandirian Belajar Mahasiswa, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Universitas Pendidikan
Ganesha, Jilid 43 No. 3, Oktober 2010, hlm. 179

23 Eman Suherman, Evaluasi Pendidikan, (Bandung : Wijaya Kusuma, 1993), hlm. 28
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C. Pendidikan Agama Islam

1. Definisi Pendidikan Agama Islam

Dalam wacana Islam, pendidikan lebih populer dengan istilah

tarbiyah, ta’lim, ta’dib dan riyadhah. Istilah-istilah terebut dapat

dijabarkan sebagai berikut :

a. Tarbiyah

Tarbiyah bermakna memperhatikan, mengatur,

memperbaiki, mengurusi kepentingan, meningkatkan

kemampuan, mendidik dan mendewasakan. Tarbiyah

menumbuhkan seseorang dari kekanakan ruh, kekanakan akal

dan kekanakan jasad menuju kedewasaan ruh, akal, dan jasad

untuk memetakan diri, menyikapi berbagai masalah.

Tarbiyah berasal dari kata Rabba, sebagaimana termaktub

dalam Surat Al Israa ayat 24 yang artinya sebagai berikut :

“ Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua
dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah : “ Wahai Rabbku,
kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah
mendidikku sewaktu aku kecil “24

b. Ta’lim

Ta’lim berasal dari kata allama. Para ulama Islam

mendefinisikan istilah ta’lim dengan pengajaran yang cenderung

mengarah pada kegiatan pembelajaran dengan orientasi

pencapaian aspek kognitif saja. Muhammad Rasyid Ridha

memberikan pemahaman ta'lim sebagai proses transmisi

24 Departemen Agama RI & Tim Syaamil Al Qur’an, Al Qur’an Tajwid dan
Terjemahannya, (Bandung : Syaamil, 2008), hlm. 284
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berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya

batasan dan ketentuan tertentu.25

c. Ta’dib

Pada umumnya Ta’dib dimaknai sebagai pendidikan sopan

santun, budi pekerti, tata krama, akhlak, moral dan etika. Ta’dib

yang seakar dengan kata adab memiliki arti pendidikan

peradaban dan kebudayaan. Ta’dib bermakna pengenalan dan

pengakuan secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia

tentang kedudukan yang tepat atas segala sesuatu dalam tatanan

penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan

pengakuan kekuatan dan keagungan Allah Swt.

d. Riyadhah

Secara makna bahasa, riyadhah diartikan dengan

pengajaran dan pelatihan. Menurut Al Bastani dalam konteks

pendidikan berarti mendidik jiwa anak dengan akhlak yang

mulia. Sedangkan menurut Al Ghazali, pelatihan dan pendidikan

kepada anak lebih menekankan pada aspek psikomotorik.

Pelatihan memiliki arti

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan

pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan

keterampilan peserta didik dalam menegakkan nilai-nilai

agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui

25 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al Manar, (Kairo : Daarul Manar, 1373 H), Juz I,
hlm 62
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kegiatan dan pengalaman belajar pada mata pelajaran/mata

kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.26

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal,

memahami, mengimani dan mengamalkan nilai-nilai Islam

dengan bersumber kepada Al Qur’an dan Hadits melalui

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta upaya

menggerakkan mahasiswa melalui pengalaman belajar yang

diwujudkan melalui muatan pembelajaran.

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan adalah standar usaha yang dapat ditentukan hasilnya,

serta mengarahkan upaya yang akan dilalui sehingga merupakan titik

pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Tujuan pendidikan dalam

tataran ideal sedianya harus berfokus pada pencapaian kompetensi,

bukan hanya berorientasi pada perolehan nilai-nilai dan angka-angka.

Pendidikan tidak pula bertujuan hanya menyampaikan sederetan-

sederetan materi dengan mengisinya sesuai beban kredit mata

pelajaran atau perkuliahan.

Allah Swt menciptakan alam semesta ini dengan tujuan yang

jelas. Konsepsi tentang alam semesta memperjelas tujuan dasar

keberadaan penciptaan manusia di muka bumi, yaitu penghambaan,

26 Dudung Rahmat Hidayat dalam Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, FIP-UPI, Ilmu &
Aplikasi Pendidikan, Bagian III : Pendidikan Disiplin Ilmu, (Grasindo, 2007), hlm. 2
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ketundukan kepada Allah Swt, dan tugas sebagai khalifah di muka

bumi.27

Jika tugas dan tujuan hidup manusia dalam kehidupan ini

sedemikian penting, maka tujuan Pendidikan Agama Islam secara

hakiki juga harus merupakan sesuatu yang penting.  Secara umum,

tujuan Pendidikan Agama Islam ada empat, yakni :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum adalah segenap tujuan yang akan dicapai

melalui semua kegiatan pembelajaran, baik melalui kegiatan

tatap muka di kelas, maupun kegiatan pembelajaran yang

bersifat penugasan kepada peserta didik yang diselenggarakan di

luar kelas.

2. Tujuan Akhir

Tujuan akhir pembelajaran Pendidikan Agama Islam

adalah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia oleh Allah Swt

yakni untuk beribadah dan mengabdi sepenuhnya hanya kepada-

Nya sehingga terwujud pribadi insan kamil, yaitu manusia yang

telah mencapai ketaqwaan dan berserah diri di hadapan Allah

Swt dalam ketaatan.

27 Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam, di Rumah Sekolah dan Masyarakat,
(Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm. 117
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3. Tujuan Sementara

Tujuan sementara atau tujuan jangka pendek pembelajaran

Pendidikan Agama Islam yakni tujuan yang diperoleh dalam

setiap pengalaman belajar yang dijalani oleh peserta didik

4. Tujuan Operasional

Tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan

dicapai dalam setiap materi pembelajaran yang dijalankan

melalui sejumlah kegiatan pendidikan tertentu.

Adapun visi pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Agama

Islam adalah menjadikan agama Islam sebagai sumber nilai dan

pedoman yang mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan

profesi dan kepribadian Islam. Misi yang ingin dicapai dari

pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam adalah membina

kepribadian mahasiswa secara utuh dengan harapan bahwa mahasiswa

kelak akan menjadi ilmuwan yang beriman dan bertaqwa kepada

Allah Swt.28

Tujuan secara umum dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam

di Perguruan Tinggi Umum adalah memberikan landasan

pengembangan kepribadian kepada mahasiswa agar menjadi kaum

intelektual yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, berbudi

pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional, dinamis dan

berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar sesama warga

28 Wahyuddin dkk, Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta : PT.
Grasindo, 2009), hlm. 7
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negara dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan

teknologi serta untuk kepentingan nasional.29

Secara khusus, tujuan mata kuliah Pendidikan Agama Islam di

Perguruan Tinggi Umum adalah sebagai berikut : 30

1. Membentuk manusia yang taat dan bertaqwa kepada Allah

Swt.

2. Melahirkan Muslim yang berilmu, bukan saja ilmuwan

dalam bidang agama. Titik tekan mata kuliah PAI di PTU

adalah penegakkan nilai-nilai agama di kalangan calon

intelektual yang terindikasi dengan adanya celupan nilai-

nilai Islami dalam diri mahasiswa.

3. Menjadikan prinsip ajaran Islam sebagai landasan

penggalian dan pengembangan disiplin ilmu yang

ditekuninya. Artinya setiap gebrakan dalam

pengembangan disiplin ilmunya harus senantiasa dikawal

oleh prinsip standar dalam agama Islam.

4. Menumbuhsuburkan dan membentuk sikap positif

kemanusiaan sebagai cerminan akhlak dan adab Islam

yang mulia berdasarkan panduan Al Qur’an dan sunnah

Rasulullah Saw.

29 SK Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2002, kemudian diperbaharui dengan SK Dirjen
Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi

30 Syahidin, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (Jakarta : Proyek Dikti,
2003), hlm. 3
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kajian dan konsep

di atas membawa kita pada urgensi mata kuliah Pendidikan Agama

Islam sebagai konsep syariat, sumber nilai dan pengarah pola pikir

dalam pengembangan pendidikan secara utuh, karena bagaimanapun

agama harus menjadi akar pendidikan, baik itu pendidikan Islam

maupun pendidikan umum.

3. Peranan Pendidikan Agama Islam 31

a. Wadah pembentukan kompetensi keIslaman mahasiswa dalam

segi aqidah, ibadah, akhlak dan pola pikir keIslaman.

b. Wadah pembentuk kepribadian dan karakter.

c. Sarana motivasi peningkatan semangat keilmuwan dan

pengembangan gaya belajar.

d. Media konsultasi dalam penyelesaian masalah mahasiswa, baik

masalah akademis maupun masalah non akademis seperti

masalah psikologi dan masalah sosial mahasiswa.

e. Wadah penggalangan ukhuwah Islamiyah.

f. Pusat kajian perkembangan kondisi kekinian yang bersifat

kontemporer.

Berdasarkan peran di atas, maka penyajian perkuliahan

Pendidikan Agama Islam yang dinamis dan berwawasan adalah

sebuah keniscayaan. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam tidak

31 Syahidin, Ibid., hlm. 4
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cukup hanya berperan sebagai mata kuliah pelengkap, namun harus

memulai gebrakan sebagai mata kuliah unggulan.

4. Kedudukan mata kuliah PAI dalam Kurikulum Nasional

Kedudukan mata kuliah PAI dalam kurikulum Nasional

Pendidikan Tinggi adalah merupakan mata kuliah wajib yang harus

diikuti oleh mahasiswa yang beragama Islam di seluruh perguruan

tinggi negeri maupun swasta, perguruan tinggi agama Islam maupun

perguruan tinggi umum. Mahasiswa yang tidak menempuh mata

kuliah PAI atau dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah tersebut

serta merta juga tidak dapat menyelesaikan studinya pada program

studi yang diajalaninya. Dengan demikian pembelajaran Pendidikan

Agama Islam penting untuk terus dan tetap diajarkan di perguruan

tinggi .

Pendidikan Agama Islam sebagai program agama Islam yang

dituangkan menjadi suatu mata kuliah wajib nasional harus diberikan

di setiap jenjang pendidikan. Mahasiswa dididik menjadi pribadi

Muslim nan utuh, selalu taat dalam menjalankan perintah agamanya,

memiliki wawasan pemikiran Islam yang menyeluruh dan bersih dari

semua infiltrasi asing yang merusak prinsip-prinsip Islam. Untuk itu

mata kuliah Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu mata kuliah

pengembangan kepribadian diharapkan mampu menghasilkan

mahasiswa yang memiliki kedewasaan dalam beragama yakni agama

Islam dan taat dalam menjalankan perintah agamanya.



41

D. Pelaksanaan Pembelajaran di Perguruan Tinggi

1. Standar Pendidikan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan pembelajaran perguruan tinggi harus memenuhi

standar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan

Tinggi. Setiap peserta didik pada perguruan tinggi harus dibina dan

diarahkan untuk memenuhi kualifikasi yang mencakup sikap,

pengetahuan dan keterampilan. Sikap yang dimaksud dalam standar

tersebut adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari

internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam

kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran,

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada

masyarakat terkait pembelajaran.32

Pola pembelajaran di perguruan tinggi harus beralih dari

pembelajaran yang berpusat kepada pendidik (dosen) menuju

pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (mahasiswa). Pola

belajar yang berpusat pada mahasiswa menunjukkan bahwa

capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran

yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas,

kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan

kemandirian dalam mencari dan menemukan

pengetahuan. Mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi

32 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi, hlm. 5
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dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai

hasil pembelajaran yang diinginkan.

Perubahan pendekatan dalam pembelajaran dari berpusat kepada

dosen menjadi berpusat kepada mahasiswa adalah perubahan

paradigma, yaitu perubahan dalam cara memandang beberapa hal

dalam pembelajaran, yakni; 1) pengetahuan yang dipandang sebagai

barang jadi dan hanya tinggal ditransfer dari dosen ke mahasiswa,

menjadi pengetahuan yang dipandang sebagai hasil konstruksi atau

hasil transformasi oleh mahasiswa, 2) belajar yang selama ini

dimaknai menerima pengetahuan (pasif‐reseptif). menjadi makna

belajar sebagai uapaya mencari dan mengkonstruksi pengetahuan,

aktif dan dengan cara-cara yang spesifik, 3) dosen yang selama ini

menyampaikan pengetahuan atau mengajar (ceramah dan kuliah)

menuju dosen berpartisipasi bersama mahasiswa

membentuk pengetahuan.

2. Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi

Menurut Permen RistekDikti No. 44 Tahun 2015 pasal 15 ayat 1

menyatakan bahwa beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam

besaran satuan kredit semester (SKS). Selain itu untuk menetapkan

besaran SKS sebuah mata kuliah, terdapat beberapa prinsip yang harus

diikuti, salah satu dasar pertimbangan penyusunan kurikulum dengan

sistem kredit adalah beban kerja yang diperlukan mahasiswa dalam
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proses pembelajarannya untuk mencapai kompetensi hasil

pembelajaran yang telah ditetapkan.33

Penyelenggaraan program pembelajaran dalam rangka

peningkatan kegiatan aktif para mahasiswa menuju ke arah

kemandirian dan pembentukan kemampuan yang sesuai dengan

tuntutan lapangan kerja di masyarakat dituangkan dalam sistem SKS

(Sistem Kredit Semester). SKS  pada dasarnya merupakan sistem

penghargaan terhadap prestasi mahasiswa dalam bidang akademis

dalam rangka pemenuhan syarat-syarat program pendidikan yang

diikutinya.34 Berdasarkan rumusan ini dapat kita ungkapkapkan hal-

hal sebagai berikut :

a. Secara konseptual, SKS terdiri atas komponen-komponen input,

proses dan output. Inputnya adalah mahasiswa dengan segala

macam entry behaviournya.

b. SKS mempergunakan kredit sebagai ukuran atau patokan.

Kredit mengandung makna “penghargaan” terhadap : (1)

tercapainya perangkat kemampuan ; (2) pengalaman belajar

yang dilakukan dan (3) waktu yang berkenaan dengan alokasi

tatap muka.

c. SKS menggunakan satuan waktu yang disebut “semester”

sebagai satuan terkecil untuk lamanya satu program pendidikan

33 Buku Panduan Kurikulum Dikti Pembelajaran 2015, hlm. 45
34 Umar Hamalik, Manajemen Belajar di Perguruan Tinggi, (Bandung : Sinar Baru, 2002),

hlm. 35
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berlangsung dengan kata lain, bahwa program pendidikan dari

awal sampai akhir dibagi-bagi dalam penyelenggaraan program

semesteran.

Sistem kredit semester dilaksanakan secara sistemik, yang

melibatkan keseluruhan komponen perguruan tinggi secara rasional,

bertahap, berkesinambungan, dan berencana untuk mencapai tujuan-

tujuan institusional, kurikuler, dan instruksional yang telah ditetapkan.

Keseluruhan komponen yakni komponen masukan, komponen proses,

dan komponen produk perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan

Sistem Kredit Semester. Sistem kredit dilaksanakan dengan urutan

tertentu dan terus menerus berdasarkan suatu rencana yang jelas.

Sistem kredit semester merupakan usaha inovatif dalam

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilandasi oleh kebijakan

nasional secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu, produktivitas,

relevansi, serta efektifitas dan efisiensi pendidikan

Besarnya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai kredit

semester suatu mata kuliah, diselenggarakan dalam bentuk

perkuliahan, seminar dan kapita selekta, praktikkum, penelitian, kerja

lapangan dan sejenisnya. Secara garis besar nilai kredit dan beban

studi perkuliahan pada perguruan tinggi ditampilkan dalam tabel II.1

berikut :



45

Tabel II.1 Nilai Kredit dan Beban Studi di Perguruan Tinggi35

Bentuk Studi Kegiatan Studi Nilai

Kredit

Waktu/pekan/semester

2. Perkuliahan 1. Tatap muka

terjadwal
1 SKS 50 menit

2. Kegiatan

Akademik

terstruktur/tak

terjadwal

1 SKS 60 menit

3. Kegiatan

Mandiri
1 SKS 60 menit

3. Seminar dan

Kapita

Selekta

Memberikan

penyajian materi

pada suatu forum

1 SKS 50 menit = tatap muka

4. Parktikkum,

penelitian,

kerja

lapangan

1. Praktikkum di

Laboratorium 1 SKS 2-3 jam

2. Kerja lapangan 1 SKS 4-5 jam

3. Penelitian,

penyuluhan

skripsi dan

makalah

1 SKS 3-4 jam sehari selama 25

hari kerja dalam sebulan

Beban studi  mahasiswa dalam satu semester ditentukan

berdasarkan rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan

perseorangan yang juga dituntut bekerja 6-8 jam dalam sehari

semalam selama 6 hari berturut-turut.36 Satu kredit semester kira-kira

35 Umar Hamalik, Ibid., hlm. 37
36 Umar Hamalik, Ibid., hlm. 37
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setara dengan 3 jam kerja. Maka beban studi mahasiswa yang

bersangkutan adalah berkisar antara 16-24 SKS setiap semesternya.

Dalam sistem kredit semester sangat dianjurkan agar tiap mata

kuliah diberikan dalam bentuk teori dan praktek. Dengan kata lain,

untuk satu mata kuliah dengan jumlah SKS tertentu disediakan nilai

kredit untuk perkuliahan teori dalam bentuk penataran, dan

dialokasikan juga nilai kredit untuk praktek. Jika anjuran ini diikuti,

maka berarti diperlukan kombinasi perhitungan nilai kredit tersendiri

Untuk merealisasikan beban studi tersebut, maka pembelajaran

di perguruan tinggi dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :37

a. Metode penataran

b. Metode kuliah

c. Seminar dan kapita selekta

d. Praktikkum dan kerja lapangan

e. Penyusunan karya ilmiah

3. Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran di Perguruan Tinggi

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan,

dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen

pendidikan pada jenjang perguruan tinggi dalam setiap komponennya

sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian

proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian

37 Umar Hamalik, Ibid., hlm. 55-88
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pembelajaran lulusan. Prinsip penilaian proses dan hasil belajar

mahasiswa sebagaimana dimaksud mesti mencakup prinsip edukatif,

otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara

terintegrasi. Teknik penilaian proses pembelajaran perkuliahan bisa

dilakukan dengan cara observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis,

tes lisan, dan angket.38

Penilaian keberhasilan belajar mahasiswa dalam menempuh

mata kuliah teori disasarkan atas nilai yang diberikan dari pelaksanaan

ujian formatif (kuis atau assigment), Ujian Tengah Semester (UTS),

dan Ujian Akhir Semester (UAS). Selain memperhatikan hasil ujian,

penilaian keberhasilan belajar mahasiswa dapat juga didasarkan atas

kehadiran, penilaian pelaksanaan berbagai macam tugas dan hasil

pengamatan dosen. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap

mata kuliah teori sesungguhnya menyajikan gambaran nyata tentang

keberhasilan belajar yang kemudian dituangkan dalam bentuk

penentuan Indeks Prestasi (IP). Untuk menentukan Indeks Prestasi

(IP) tersebut, nilai akhir mata kuliah tersebut yang diberikan dalam

rentang 0-100 kemudian dikonversi menjadi nilai huruf seperti tabel

II.2 berikut :

38 Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi, Bab V Pasal 21 ayat 1 hlm. 21
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Tabel II.2 Nilai Akhir Mata Kuliah

NILAI ANGKA NILAI HURUF MUTU

80 – 100 A 4,00

76 – 79 A- 3,70

73 – 75 B+ 3,30

70 – 72 B 3,00

66 – 69 B- 2,70

63 – 65 C+ 2,30

60 – 62 C 2,00

56 – 59 C- 1,70

50 – 55 D 1,00

< 50 E 0,00

E. Pelaksanaan mata kuliah Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi

Pendidikan Agama Islam sebagai disiplin ilmu pada perguruan tinggi umum

bukanlah fenomena baru. Studi kajian Islam telah berkembang sejak masa awal

dunia Islam.39 Tumbuhnya lembaga pendidikan diilhami oleh ajaran Islam itu

sendiri, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap

Muslim. Selanjutnya, dalam kaitannya sebagai bangsa Indonesia yang sebagian

besar penduduknya beragama Islam, maka arah kebijakan pemerintah kemudian

menetapkan bahwa Pendidikan Agama Islam sebagai mata kuliah wajib bagi

39 Azyumardi Azra dalam Samsul Nizar & Muhammad Syaifuddin, Isu-isu Kontemporer
tentang Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2010), hlm. 244
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setiap perguruan tinggi. Mata kuliah agama dan etika Islam dalam perguruan

tinggi umum mencakup maksimum 3 (tiga) SKS dari total 110-160 SKS baik pada

Program Sarjana dengan lama studi 8 semester maupun pada Program Diploma

dengan lama studi 6 semester. Dari sini dapat dipahami bahwa porsi mata kuliah

PAI tersebut sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan mata kuliah umum dan

kompetensi yang jumlahnya berkisar pada bilangan 100 SKS. Berdasarkan realitas

dan harapan  tersebut, maka pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi

umum dapat dilihat pada aspek-aspek berikut :

1. Posisi mata kuliah

Secara yuridis, posisi mata kuliah Pendidikan Agama Islam

berada pada posisi yang strategis. Sebagaimana yang terlihat pada

pasal 4 UUSPN tahun 2003, yaitu : “Pendidikan nasional bertujuan

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

berbudi mulia, sehat, berilmu, kompeten, terampil, kreatif, mandiri,

estetis, demokratis, dan memiliki rasa kemasyarakatan dan

kebangsaan. Dan pasal 13 ayat 1 huruf A UUSPN tahun 2003, yaitu :

“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak

mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya

dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.”

Mencermati pasal-pasal terebut di atas, terlihat bahwa

Pendidikan Agama Islam tidak hanya menekankan pada

pengembangan IQ, namun juga mengembangkan EQ dan SQ secara
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harmonis. Artinya, selain dituntut membentuk insan yang beriman,

bertaqwa, berakhlak mulia, Pendidikan Agama Islam juga harus

mampu melahirkan insan yang memiliki kualitas intelektual yang

tinggi.

Kedudukan PAI di perguruan tinggi, dari semua jenjang dan

jenis pendidikan berstatus mantap dan menjadi kebutuhan semua

pihak. Oleh karena itu, masalah PAI di perguruan tinggi manapun di

Indonesia bukan lagi masalah eksistensi atau keberadaannya, namun

adalah masalah mutu, fungsi dan peranannya.40 Idealnya, mata kuliah

PAI menempati posisi kunci, terintegrasi secara fungsional dengan

berbagai disiplin ilmu lainnya. Namun dalam kenyataannya, mata

kuliah PAI masih menempati posisi pinggiran. Selain itu mata kuliah

PAI masih dikelola tanpa menyertakan kemampuan dan keahlian

afektif-psikomotorik seputar nilai keIslaman.

2. Tujuan

Konsorsium Ilmu Agama, dalam salah satu seminarnya tanggal

14-16 Desember 1988 di Jakarta, merumuskan tujuan PAI di PTU

adalah membantu terbinanya sarjana yang beragama, beriman, dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur,

berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas,

dan menghargai kerjasama antar umat beragama dan mengabdikan

ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional.

40 Samsul Nizar & Muhammad Syaifuddin, Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam,
(Jakarta : Kalam Mulia, 2010), hlm. 246
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Dengan demikian, idealnya tujuan Pendidikan Agama Islam di

PTU adalah berkembangnya IPTEK, lengkap dengan pengamalannya

yang sarat dengan muatan moral Islam sebagai pengamalan Pancasila.

Walaupun kenyataannya, sering terjadi, setidak-tidaknya ada isyarat,

bahwa pengembangan dan pengamalan IPTEK dalam perilaku

keseharian, kurang dikaitkan dengan nilai-nilai luhur agama.

Karenanya, perlu dikembangkan teori atau konsep keilmuan yang

benar-benar bersmber dari ajaran atau nilai-nilai Islam

3. Materi

Materi PAI di PTU dituntut mampu mengatasi tantangan

modernitas. Berikut ini dikemukakan rangkaian materi PAI pada PTU

yang meliputi : (1) Manusia dan Agama; (2) Agama Islam; (3)

Sumber Ajaran Islam; (4) Kerangka Dasar Ajaran Islam; (5) Aqidah;

(6) Syari’ah; (7) Akhlak; (8) Taqwa; dan (9) Islam dan Ilmu

Pengetahuan.41

4. Metode Pembelajaran

Masalah metode pengajaran dan pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di PTU harus mampu disajikan dengan melibatkan

konsep pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa). Metode

pembelajaran yang biasa diterapkan seperti sistem modul dan diskusi,

sistem asistensi, dan penugasan tetap harus selalu dikembangkan.

41 Ditbinperta Ditjen Binbaga Islam Depag RI, Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada
Perguruan Tinggi Umum, (Jakarta : Bulan Bintang, 2000). Lihat juga Keputusan Dirjen
Pendidikan Nasional I No. 263/DIKTI/KEP/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata
Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi di Indonesia
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Oleh karena itu selain model konvensional tersebut, beberapa metode

lainnya diharapkan bisa diterapkan dalam mengajarkan Pendidikan

Agama Islam di PTU.

Penyampaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara top

down atau deduktif dan membawakan kebenaran agama tanpa

menghiraukan kenyataan-kenyataan unik harus akan menjadi monoton

tanpa adanya inovasi pembelajaran. Dosen Pendidikan Agama Islam

harus mampu memberikan wawasan yang holistik, integral dan

komprehensif, serta tidak parsial. Sudah bukan zamannya lagi mata

kuliah PAI terkesan mencari pembenaran, namun harus mencari

kebenaran dan mampu mengembangkan model pemikiran yang

Islami.

5. Dosen (Tenaga Pengajar)

Idealnya, dosen Pendidikan Agama Islam adalah pakar dalam

agama Islam, berpendidikan minimal S2. Sedang yang bukan berlatar

belakang disiplin perguruan tinggi Islam seharusnya kuliah pada

program S2 dalam bidang studi Islam atau jika memungkinkan,

Program S3. Jadi dosen berlatar agama perlu menambah wawasan

dengan berbagai disiplin ilmu yang lain, dan dosen bukan berlatar

agama harus belajar bidang studi Islam melalui jalur formal, karena

keduanya harus saling mengisi.

Kenyataannya, terlalu sedikit dosen yang memiliki persyaratan

tersebut. Bahkan banyak diantara mereka yang hanya memenuhi
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persyaratan dengan istilah “siapa saja, asal banyak memiliki

pengetahuan agama”. Dosen ini hanya mampu menyampaikan nilai-

nilai Agama Islam tanpa mengolah dan menganalisanya dalam

perspektif akademik. Mereka hanya menyampaikan apa yang

diterimanya dari gurunya dulu tanpa mengaitkan nilai-nilai agama

dengan fenomena umat kekinian.

Dosen mata kuliah pun dituntut seperti guru Bimbingan

Konseling yang mampu menjadi tempat curhat semua masalah

mahasiswa, karena mata kuliah Pendidikan Agama Islam idealnya

tidak menyentuh aspek kognitif saja. Pembahasan terpenting adalah

bahwa dosen Pendidikan Agama Islam harus menjadi contoh bagi

peserta didik yang diasuhnya.

6. Buku-buku

Referensi, rujukan, bahan bacaan, merupakan bahan wawasan

dalam menalar agama Islam. Maka pemilihan sumber bacaan yang

tepat menjadi penting. Idealnya perguruan tinggi umum juga memiliki

buku-buku terkait ajaran Islam, khususnya yang berkenaan dengan

pembenahan aqidah, ibadah dan akhlak baik yang bersifat

internasional maupun dalam bentuk buku ajar.

7. Mahasiswa

Mahasiswa sebagai peserta didik dalam mata kuliah Pendidikan

Agama Islam harus dipandang sesuai dengan tingkat kemampuannya,

tingkat perkembangannya, usia, latar belakang pendidikan, serta unsur
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lain yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Pengalaman

pendidikan mahasiswa yang bervariasi membutuhkan perhatian dari

para pendidik. Kenyataan menunjukkan adanya variasi pengetahuan

mahasiswa tentang Islam, sehingga hal ini membutuhkan usaha untuk

menentukan pendekatan yang tepat.42

8. Kampus

Secara global, kegiatan keagamaan di kampus mencakup dua

dimensi, yaitu ritual dan sosial. Kedua dimensi ini saling mendukung

satu sama lain, sebab dimensi ritual dapat terselenggara dengan baik

manakala didukung oleh masyarakat. Dimensi sosial keagamaan pada

masyarakat ilmiah (academic society) secara khusus memuat: (1)

persoalan keagamaan dikaitkan dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi; (2) kelompok intelektual kampus

memiliki multi fungsi yaitu murni ilmiah (scientific) dan murni

keagamaan (religious) bahkan bisa juga merupakan perpaduan antara

scientific dan religious; (3) munculnya kegiatan-kegiatan keagamaan

yang bersifat temporal, seperti kursus singkat Bahasa Arab, seminar

pra nikah dan Ramadhan in campus.

Kampus akademik yang religius akan selalu diminati, dimana

perilaku keagamaan dalam kampus menjadi tanggung jawab seluruh

sivitas akademika. Hal ini terlihat dengan adanya inisiatif dorongan

42 Djemari Mardapi, Metodologi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum
dalam Samsul Nizar & Muhammad Syaifuddin, Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam,
(Jakarta : Kalam Mulia, 2010), hlm. 246
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dan kesadaran dari masing-masing unsur untuk mempelajari agama

Islam dalam rangka mengembangkan konsep-konsep keilmuan bidang

studinya sehingga bidang keahlian yang ditekuni benar-benar

disandarkan kepada Allah Swt.

9. Kesinambungan Kurikulum

Kurikulum Pendidikan Agama Islam harus menyajikan

pendidikan agama, bukan sekedar pengajaran agama. Tidak mudah

menyusun kurikulum mata kuliah Pendidikan Agama Islam di

perguruan tinggi. Masalah agama adalah penting, namun sekaligus

peka. Konsorsium Ilmu Agama sudah menghasilkan penyusunan

kurikulum Pendidikan Agama Islam dan sudah disampaikan kepada

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan

Nasional RI, namun konsrosium tersebut tidak memiliki kewenangan

untuk mengoperasionalkan hasil-hasilnya. Kebijakan tersebut hanya

berwenang memberi masukan konsepsional kepada seluruh perguruan

tinggi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen

Pendidikan Nasional RI.43

10. Perspektif

Pendidikan Agama Islam memiliki perspektif yang cerah dan

optimis, yakni berkembangnya IPTEK, lengkap dengan

pengamalannya yang dipandu oleh IMTAQ kepada Tuhan Yang Maha

Esa. Pendidikan Agama Islam sebagai program pendidikan, idealnya

43 Samsul Nizar & Muhammad Syaifuddin, Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam,
(Jakarta : Kalam Mulia, 2010), hlm. 256
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diselenggarakan dengan dua pendekatan yaitu holistik dan

kontekstual. Pendekatan holistik diperlukan dalam pengembangan

PAI, karena tujuannya adalah membina mahasiswa berkepribadian

Muslim yang utuh dalam memahami Islam. Sedangkan pendekatan

kontekstual berkaitan dengan rumusan tujuan Mata Kuliah Umum

(MKU) yang menghendaki agar mahasiswa memiliki wawasan

komprehensif dan pendekatan integral dalam menyikapi masalah

kehidupan baik dalam aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan aspek

lainnya.

F. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Universitas Abdurrab

Kurikulum adalah perangkat pendidikan yang merupakan jawaban

terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat.44 Kurikulum sebagai jantung

dari proses pendidikan terdiri dari dimensi ide, dokumen tertulis,

implementasi dan hasil.45 Pengertian operasional juga dianut dalam Undang-

Undang Nomor 232/U tahun 2003 tentang Pedoman penyusunan Kurikulum

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa Menteri

Pendidikan Nasional yang merumuskan kurikulum sebagai seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang

44 Said Hamid Hasan, Pengembangan Kurikulum dalam Tim Pengembang Ilmu Pendidikan,
FIP-UPI, Ilmu & Aplikasi Pendidikan, Bagian II : Ilmu Pendidikan Praktis, (Grasindo, 2007), hlm.
133

45 Hasan, Landasan Filosofi dan Teori Penyusunan Kurikulum, makalah disajikan dalam
seminar Kinerja PPPG-IPA, Bandung, 28 Juni, 1999
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digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pendidikan nasional.46

Adapun komponen kurikulum Pendidikan Agama Islam di Universitas

Abdurrab yang kerangka dasar dan struktur kurikulumnya dikembangkan

oleh Universitas Abdurrab dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan

keagamaan Islam yakni membentuk pribadi muslim yang memiliki

keimanan serta menanamkan ketaqwaan kepada Allah Swt; membentuk

pribadi muslim yang mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya

sehari-hari; serta mengembangkan pribadi muslim yang berakhlakul

karimah dan memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung

tinggi nilai-nilai kemanusiaan lainnya.47

Universitas Abdurrab dalam mencapai tujuan pertama dari

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam kemudian menjabarkan

kurikulum mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan menekankan isi

ataupun materi kurikulum pada upaya bagaimana membentuk pribadi

muslim yang selamat akidahnya dan kokoh imannya. Penjabaran kurikulum

tersebut disajikan pada semester I dengan nama mata kuliah Pendidikan

Agama Islam.

Selanjutnya dalam upaya mencapai tujuan kedua dari pelaksanaan

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yakni membentuk pribadi muslim

yang mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari,

46 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional 2003 beserta Penjelasannya, (Jakarta : Cemerlang, 2003), Bab I, Pasal 1, hlm. 3

47 Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam,
intisari dari Bab I Pasal 2, hlm.4
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Universitas Abdurrab kemudian menjabarkan kurikulum mata kuliah

Pendidikan Agama Islam dengan menekankan isi ataupun materi kurikulum

pada upaya bagaimana membentuk pribadi muslim yang benar ibadahnya

dengan cara memahami prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Penjabaran

kurikulum tersebut disajikan pada semester II dengan nama mata kuliah Al

Islam 1.

Selanjutnya dalam upaya mencapai tujuan kedua dari pelaksanaan

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yakni membentuk pribadi muslim

yang mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari,

Universitas Abdurrab kemudian menjabarkan kurikulum mata kuliah

Pendidikan Agama Islam dengan menekankan isi ataupun materi kurikulum

pada upaya bagaimana membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia,

menjauhi akhlak tercela, memiliki pola pikir dan fikrah Islami yang benar

serta menjunjung tinggi khasanah peradaban Islam yang mulia di mana

tegaknya nilai-nilai dan adab-adab mulia sebagaimana dicontohkan oleh

kehidupan Rasulullah Saw, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah

mengikuti ajaran Islam yang mulia ini. Penjabaran kurikulum tersebut

disajikan pada semester III dengan nama mata kuliah Al Islam 2.

Segala hal berkenaan dengan tujuan pembelajaran, isi ataupun materi

pembelajaran, metode (strategi) belajar yang digunakan, serta evaluasi

pembelajaran yang semuanya itu adalah komponen yang berkenaan dengan

kurikulum dapat dilihat pada Tabel II.3 berikut :



59

Tabel II.3 Kurikulum PAI dan Al Islam di Universitas Abdurrab

MATERI
PER

KULIAHAN

Pendidikan Agama
Islam

Semester I
SK : Akidah yang

Selamat

Al Islam 1
Semester II

SK : Ibadah yang
Benar

Al Islam 2
Semester III

SK : Akhlak Mulia
dan Pemikiran

Islam
I Al Qur’an dan

IPTEK

Konsep Ibadah

dalam Islam

Islam dan Peradaban

Dunia

II Karakteristik Dinul

Islam

Syariat Islam Peradaban Barat

Modern

III Ma’rifatul Insan Mengenal Ilmu

Fiqih

Hidup di Bawah

Naungan Al Qur’an

IV Akidah dan Iman Sunnah-Sunnah

Fitrah

Dampak Pengabaian

Amalan Sunnah

V Makna Syahadat Tata Cara Sholat Fenomena Israf

VI Mengenal Allah Sholat Khusyu’ Penyakit Ujub

VII Mengenal Malaikat Fiqih Zakat Cobaan dan

Hikmahnya

VIII Mengenal Al Qur’an Fiqih Puasa Manajemen Waktu

IX Mengenal Nabi dan

Rasul

Aspek Ruhiyyah

dari Puasa

Ukhuwah Islamiyah

X Mengimani Hari

Akhir

Fiqih Pergaulan Peran Pemuda

dalam Islam

XI Mengimani Qadha

dan Qadar

Adab-Adab

Tilawah

Invasi Pemikiran

Terhadap Islam

XII Hal-hal yang

Merusak Keimanan

Fiqih Kontempoer Kewajiban

Berdakwah

G. Penelitian terdahulu yang relevan

Kajian tentang Efektifitas Pelaksanaan Mata Kuliah Pendidikan

Agama Islam di Perguruan Tinggi akan selalu menjadi perbincangan
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menarik dalam dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Islam, sejak

dahulu, masa kini dan waktu yang akan datang. Problematika yang dihadapi

mata kuliah Pendidikan Agama Islam akan selalu menghiasi dunia

pendidikan khususnya di Indonesia.

Dari studi kepustakaan yang penulis lakukan ternyata ditemukan

beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan Efektifitas Mata

Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. Beberapa penelitian

tersebut mendeskripsikan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Perguruan Tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Furqon Syarief Hidayatullah (Institut

Pertanian Bogor, 2013) dengan judul “ Manajemen Pendidikan Agama

Islam di perguruan Tinggi Umum (Studi Kasus di Institut Pertanian Bogor)

“ dengan fokus penelitian untuk menggambarkan pelaksanaan

pengelolaan/manajemen mata kuliah PAI di PTU-Non Keagamaan

48Penelitian yang menggunakan teknik studi kasus dengan pengumpulan

data berupa wawancara mendalam, analisis dokumentasi, dan pengamatan

partisipatif menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen perkuliahan PAI

di IPB secara umum meliputi : 1) Program pengadaan dosen baru

(penentuan kebutuhan, rekrutmen dan seleksi, dan pengangkatan serta

penugasan), 2) Manajemen pembagian jadwal mengajar (Koordinator mata

kuliah PAI mengundang dosen, kemudian dosen memilih hari, jam dan

48 Furqon Syarief Hidayatulloh, Manajemen Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi
Umum (Studi Kasus di Institut Pertanian Bogor), Jurnal MP IPB Vol. XXVIII No. 2 2013, hlm
184



61

kelas sesuai dengan kesiapan. Dosen juga dipersilakan memilih dosen

pendamping), 3) Manajemen pembelajaran PAI (Kuliah, Asistensi, dan

Studium General), dan 4) Program tindak lanjut.49

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh A Rifqi Amin. Penelitian

yang berjudul “ Sistem Pembelajaran PAI pada Perguruan Tinggi Umum :

Studi Kasus di UNP Kediri “ bertujuan mendeskripsikan implementasi

pembelajaran PAI di UNP Kediri dengan pendekatan kualitatif. Adapun

beberapa temuan penelitian tersebut diantaranya : 1) Materi pembelajaran

PAI di UNP Kediri terdiri dari beberapa pokok bahasan dan dikembangkan

berdasarkan karakteristik mahasiswa. 2) Kompetensi khusus yang ingin

dicapai dari pembelajaran PAI di UNP Kediri yakni agar setelah mengikuti

mata kuliah tersebut mahasiswa mampu menerapkan ilmu ketauhidan yaitu

mengenal Allah dan lebih mengimani-Nya, mahasiswa mampu berperilaku

dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam, dan mahasiswa

berkompetensi dalam penggunaan rasionalitas (logika) untuk pemecahan

masalah sosial keagamaan.50

Penelitian terbaru yang membahas tema terkait Pendidikan Agama

Islam di Perguruan Tinggi dilakukan pula oleh Islamiyah (UIN SUSKA,

2016) dengan judul “ Peran Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan

Akhlak di Kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum di Pekanbaru “ .

Permasalahan  yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah bagaimana

49 Furqon Syarief Hidayatulloh, Ibid., hlm. 185
50 A Rifqi Amin, Sistem Pembelajaran PAI pada Perguruan Tinggi Umum : Studi Kasus di

UNP Kediri, Tesis Program Studi S2 PAI Program Pascasarjana STAIN Kediri, 2014, hlm. 1
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Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Hukum yang ada di

Pekanbaru ; bagaimana peran Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan

akhlak mahasiswa Fakultas Hukum di Pekanbaru ; dan faktor apa yang

mempengaruhi peran PAI dalam pembentukan akhlak mahasiswa di

Fakultas Hukum di Pekanbaru.51

Penelitian yang dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif itu

memperoleh temuan bahwa pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di

Fakultas Hukum yang ada di Pekanbaru berjalan dengan baik. Namun,

Peran Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan akhlak mahasiswa

Fakultas Hukum yang ada di Pekanbaru belum sepenuhnya berhasil.

Sementara itu penelitian tersebut juga berhasil mengidentifikasi faktor

pendukung pembentukan akhlak mahasiswa di perguruan tinggi yakni

silabus dan muatan kurikulum yang berkualitas, dosen PAI yang

profesional, pimpinan fakultas yang memanajamen dengan baik, serta

sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat pembentukan akhlak

mahasiswa di perguruan tinggi yaitu kurangnya perhatian keluarga di

rumah, adanya heterogenitas, kondisi lingkungan, kurangnya kontrol

pimpinan Fakultas kepada dosen PAI.

H. Konsep operasional

Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pembelejarana PAI di Universitas

Abdurrab Pekanbaru, maka penulis menetapkan beberapa indikator. Strategi

51 Islamiyah, Peran Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Akhlak di Kalangan
Mahasiswa Fakultas Hukum di Pekanbaru, Tesis Program Studi PAI Program PPs UIN SUSKA,
2016, hlm xiv
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pembelajaran PAI disusun dan kembangkan berdasarkan teori-teori yang

diuraikan dalam kajian teoritis ini. Indikator-indikator tersebut kelak akan

dijadikan pedoman dalam penyusunan instrumen penelitian dan pengumpulan

data penelitian ini.

1. Perencanaan pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran PAI.

Adapun kriteria perencanaan pembelajaran yang sesuai untuk

perkuliahan Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut :

a. Dosen merencanakan pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip

pembelajaran yang disusun dalam silabus dan Rencana

Pembelajaran Semester (RPS).

b. Dosen menyusun bahan ajar dan mensosialisasikannya kepada

mahasiswa.

c. Dosen memilih dan menentukan metode pembelajaran yang

sesuai dengan tujuan dan capaian pembelajaran yang

dikehendaki.

d. Dosen menyediakan dan mensosialisasikan sumber belajar demi

tercapainya tujuan pembelajaran.

e. Dosen mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung

pembelajaran.

2. Pelaksanaan pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran PAI.

Adapun kriteria pelaksanaan pembelajaran yang sesuai untuk

perkuliahan Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut :
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a. Dosen PAI memulai dan mengakhiri perkuliahan tepat waktu

serta sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

b. Dosen PAI melaksanakan proses pembelajaran dengan

menghadirkan interaksi antara dosen, sesama mahasiswa, dan

sumber belajar.

c. Dosen PAI mengembangkan pembelajaran yang berpusat

kepada mahasiswa sehingga mendorong mahasiswa aktif dalam

pembelajaran.

d. Dosen PAI mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta

suasana akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan

kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai

agama Islam.

e. Dosen PAI menyajikan materi pembelajaran yang mampu

menjawab permasalahan yang bersifat kontekstual.

f. Dosen PAI melaksanakan pembelajaran dalam rangkaian materi

ajar yang bersifat tematik, terstruktur dan sesuai dengan RPS

g. Dosen PAI menguasai pengelolaan kelas dengan efektif

h. Dosen PAI memenuhi kompetensi andragogi, kompetensi

kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

i. Dosen menjadi teladan dalam penegakkan nilai-nilai Islami

j. Dosen PAI menerapkan metode pembelajaran yang tepat dan

bervariasi serta sesuai dengan capaian pembelajaran.
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k. Dosen PAI mampu memanfaatkan sarana dan prasarana

pembelajaran secara optimal.

l. Dosen PAI mengembangkan media dan sumber belajar.

m. Dosen PAI disiplin dalam melaksanakan administrasi

pembelajaran.

3. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian pembelajaran Pendidikan Agama

Islam.

Adapun kriteria pelaksanaan evaluasi dan penilaian pembelajaran

Pendidikan Agama Islam yang tepat adalah sebagai berikut :

a. Dosen PAI melaksanakan penilaian dan evaluasi pembelajaran

dengan mengukur pencapaian aspek kognitif, afektif, dan

psikomotorik.

b. Dosen PAI melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran

dengan memenuhi prinsip edukatif, autentik, objektif, transparan

dan akuntabel secara komprehensif.

c. Dosen PAI menggunakan teknik dan intsrumen penilaian yang

relevan dengan aspek yang dinilai.

d. Dosen PAI melakukan mekanisme penilaian dengan rangkaian

prosedur yang tersusun.

e. Dosen PAI memberikan umpan balik dan membuka kesempatan

bagi mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian.


