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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Persepsi Mahasiswa 

2.1.1 Pengertian Persepsi 

Kata persepsi berasal dari Bahasa Inggris,  perception yang artinya: 

persepsi, penglihatan, tanggapan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, persepsi diinterprestasikan sebagai tanggapan atau penerimaan 

langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal 

melalui panca inderanya (Yufid, KBBI elektronik). Persepsi merupakan 

hal yang mempengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan perilaku. 

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tanggapan 

langsung atau kesan gambaran yang dimiliki seseorang melalui panca 

indera untuk mengetahui beberapa hal (Sabarini, dkk. 2021: h, 24) 

Persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang 

dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui 

penglihatan,  pendengaran,  penghayatan,  pendengaran,  dan penciuman. 

Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa 

persepsi merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi, bukan 

pencatatan  yang  benar  terhadap  situasi (Sinaga, dkk, 2021: h, 50).  

Pengertian lain persepsi adalah proses yang menyangkut 

masuknya informasi kedalam otak manusia. Persepsi merupakan 

keadaan integrated dari seseorang terhadap stimulasi yang diterimanya. 

Jadi, seperti yang terdapat dalam pikiran seseorang yakni perasaan, 
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pikiran, dan pengalaman-pengalaman seseorang akan sangat  

berpengaruh dalam proses persepsi (Sahro, 2018: h, 13-14).  

Persepsi merupakan penginterprestasian atau pengorganisasian, 

terhadap stimulasi yang diterima oleh individu maupun organisasi. 

Sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan seluruh yang ada dalam 

d i r i  s e s e o r a n g  ikut aktif. Oleh karena itu, persepsi tidak lepas dari 

proses penginderaan,  karena  hal tersebut merupakan hal yang 

mendahului terjadinya persepsi (Sahro, 2018: h, 14). 

Berdasarkan uraian di atas dapat dimengerti bahwa persepsi 

merupakan pandangan individu terhadap sesuatu yang didasarkan kepada 

informasi dan pengalaman yang diperoleh dari proses yang dilakukan 

oleh indera. 

2.1.2 Teori Persepsi 

Teori  merupakan  serangkaian  hipotesis  yang  saling 

berhubungan dengan suatu gejala atau fenomena.
 
Teori persepsi menurut 

Jones dan Davis, teori ini terbatas pada atribusi terhadap orang. Teori ini 

juga menjelaskan tentang kondisi-kondisi yang harus ada, sehingga dapat 

terjadi prediksi. Teori Jones dan Davis bertanggung jawab pada sebagian 

dari berkembangnya sekumpulan penelitian tentang atribusi pribadi.
 

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap individu 

memiliki pengalaman serta ilmu pengetahuan yang berbeda-beda, 

sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda antara individu satu dengan 

individu lain. Untuk terjadinya persepsi atau prediksi, kondisi tersebut 

harus ada. Adapun yang dimaksud indikator persepsi yakni tanggapan dan  
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pendapat. Tanggapan disebut juga dengan kesan, atau kenangan yang 

berbekas. Kebanyakan tanggapan berada dalam ruang bawah sadar atau 

pra sadar yang disebut dengan tersembunyi, yaitu gambaran tentang 

sesuatu yang ditinggal dalam ingatan setelah berfantasi atau melakukan 

pengamatan. Sedangkan pendapat, disebut juga sebagai dugaan, 

perkiraan, sangkaan, anggapan, dan perasaan.  

Persepsi didahului dengan proses penerimaan respon dan stimulus 

yaitu indera. Fungsi indera manusia tidak selalu sejalan dengan 

perkembangan fisik. Sehingga dapat dirasakan pengaruh–pengaruh eksternal 

baru yang terdapat dari alam luar. Manusia memiliki lima alat indera yang 

merupakan suatu alat yang perannya sangat penting dalam melakukan 

persepsi, karena panca inderalah seseorang dapat memahami informasi atau 

sesuatu yang bermakna. 

2.1.3 Persepsi Mahasiswa 

Persepsi mahasiswa merupakan penafsiran dari seorang individu atau 

mahasiswa itu sendiri mengenai obyek yang ada di sekitar lingkungan 

mereka. Persepsi mahasiswa adalah pandangan atau tanggapan langsung dari 

mahasiswa itu sendiri, yang dia nilai dari sudut pandangnya dari berbagai 

obyek baik itu benda, informasi, maupun hal yang lainnya yang terdapat di 

sekitaran mahasiswa itu sendiri. 

2.2 Pembinaan Bacaan al-Qur’an di Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) 

2.2.1 Pengertian Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) 

  Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) adalah sebuah program yang 

dibentuk oleh beberapa dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) 
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dengan tujuan untuk membina dan mengajarkan al-Qur’an kepada 

mahasiswa yang belum fasih bacaannya. RQM merupakan wadah bagi 

mahasiswa atau seseorang yang menimba ilmu untuk mengembangkan 

kemampuannya dalam membaca kalam Allah SWT atau yang biasa dikenal 

dengan al-Qur’an. (https://fatik.iainkendari.ac.id). 

2.2.2 Gambaran Umum Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) FTIK 

  Berdasarkan data wawancara yang diperoleh dari peneliti terdahulu 

yakni Kalianantri (2021) menyatakan bahwa Rumah Qur’an Mahasiswa 

(RQM) terbentuk karena inisiatif dari Dekan kala itu dengan Wakil Dekan III 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Berawal dari kegelisahan beliau 

bersama untuk memberikan jawaban terhadap mahasiswa yang belum 

mampu membaca al-Qur’an dengan baik dan benar di Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan. Karena telah disadari bahwa calon pendidik itu harus 

memiliki kemampuan dalam kompetensi membaca al-Qur’an sesuai dengan 

kaidah ilmu tajwid, dan  tartil. Hal tersebut diwajibkan bagi mahasiswa, 

karena sebagai calon guru termasuk guru PAI, guru Bahasa Arab, begitu juga 

dengan guru-guru yang lain. Agar terdapat perbedaan dengan guru-guru dari 

alumni perguruan tinggi yang lain. Hal inilah yang menjadi karakteristik dari 

mahasiswa alumni IAIN Kendari. Disitulah beberapa dosen-dosen lain 

sepakat, untuk mengadakan program tersebut sebagai wadah bagi mahasiswa 

FTIK untuk meningkatkan kemampuannya dalam membaca al-Qur’an. 

Dengan demikian, telah disepakati untuk memberi nama wadah tersebut 

dengan Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) (Kalianantri, 2021: h, 38).  

  Sekretariat Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) berada di lantai tiga 

gedung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di RQM FTIK terdapat 

https://fatik.iainkendari.ac.id/
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beberapa mentor atau pembimbing yang melakukan pembinaan bacaan al-

Qur’an. Selain pembimbing, mentor juga memiliki arti sebagai seorang guru 

yang artinya keseluruhan tingkah laku yang harus dilakukan guru dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai guru atau pembimbing (Tohirin, 2006: h. 

165). Beberapa peran guru (mentor) dalam proses pembelajaran atau 

pembinaan bacaan al-Qur’an di RQM FTIK, yaitu sebagai pendidik, 

pengajar, pembimbing, motivator, pelatih, dan evaluator (Kalianantri, 2021: 

11-13). 

  Pengurus dan mentor yang melakukan pembinaan di RQM 

merupakan mahasiswa pilihan yang memang telah mumpuni dalam membaca 

dan mengajarkan al-Qur’an. Dalam melakukan rekrutmen pengurus RQM, 

maka pihak fakultas melakukan sistem rekrutmen dengan terbuka dan 

transparan kepada semua mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan (FTIK) IAIN Kendari dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Masdin, dkk. 2021: h, 8). 

1. Bersedia  mengabdi dan meluangkan waktu sebagai pengurus 

2. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Rumah Qur’an Mahasiswa 

3. Mampu melakukan komunikasi dengan baik kepada semua mahasiswa 

4. Pengurus yang direkrut adalah representatif dari semua program studi di 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

5. Pengurus RQM di SK kan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Kendari. 
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  Sedangkan dalam melakukan rekrutmen mentor (Pembina bacaan 

al-Qur’an), maka memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut:  

1. Memiliki Kemampuan membaca al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai 

kaidah ilmu tajwid 

2. Memiliki pemahaman yang baik terhadap ilmu Tajwid 

3. Memiliki kemampuan mengajar 

4. Memiliki komitmen dan integritas yang tinggi terhadap pembinaan dan 

pengembangan bacaan al-Qur’an. 

5. Mentor RQM di SK kan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Kendari (Masdin, dkk. 2021: h, 8). 

2.2.3 Pengertian Pembinaan Bacaan Al-Quran 

   Pembinaan  berasal  dari  kata  bina  yang  berarti (bangun) 

mendapat awalan pem dan akhiran an menjadi pembinaan. Jadi, pembinaan 

berarti pembangunan. Pembinaan juga merupakan suatu kegiatan untuk 

menyempurnakan dan mempertahankan suatu hal yang telah ada sebelumnya, 

(Sahro, 2018: h, 33-34). 

   Pembinaan pembelajaran al-Qur’an di IAIN Kendari bisa dibilang 

suatu hal yang wajib. Langkah ini dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri 

Kendari untuk menunjang kelulusan wisuda. Langkah ini juga menunjang 

kebutuhan religius mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembinaan 

bacaan al-Qur’an di Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) seorang mentor atau 

pembibing dituntut untuk lebih bagus kualitas bacaannya daripada peserta 

binaan. Dalam membina bacaan al-Qur’an, tidak hanya dilakukan untuk 

mengetahui huruf-huruf hijaiyah saja. Namun juga dibimbing untuk 
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mempelajari kaidah bacaan ilmu tajwid. Oleh karena itu, RQM sangat 

berperan penting dalam meningkatkan kualitas bacaan mahasiswa dalam 

program RQM ini. 

   Program ini merupakan tambahan khusus di luar pembelajaran 

dalam kelas di fakultas masing-masing. Program ini difokuskan untuk melatih 

kemampuan membaca al-Qur’an, khususnya bagi mahasiswa yang 

berkemampuan rendah dan buta aksara al-Qur’an. Program ini telah 

berlangsung kurang lebih dari empat tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dari 

peneliti sebelumnya terhadap program ini menunjukkan hasil yang cukup 

menggembirakan dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an 

mahasiswa, namun dari sisi manajemen pembelajaran masih dinilai kurang 

baik, terutama dalam masalah penilaian terhadap perkembangan kemampuan 

mahasiswa. Salah satu penyebabnya adalah ketidakseimbangan jumlah mentor 

dan peserta binaan. Padahal manajemen pembelajaran mempunyai peranan 

yang cukup penting terhadap hasil belajar peserta dalam membaca al-Qur’an 

(Hanafi, dkk. 2019: h, 9). 

   Di Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM), proses pembinaan membaca 

al-Qur’an tidak lepas dari sebuah metode yang akan membantu peserta untuk 

lebih mudah dalam membaca al-Qur’an dengan baik dan benar. Metode 

belajar al-Qur’an adalah suatu kegiatan yang dipilih oleh mentor RQM atau 

pembimbing dalam memberikan fasilitas bantuan, bimbingan dan arahan 

kepada peserta dalam proses belajar mengajar al-Qur’an.  

   Dari  beberapa penjelasan  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  

pembinaan bacaan al-Qur’an di RQM FTIK adalah usaha yang diarahkan dan 
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diamanahkan oleh dosen kepada mahasiswa yang mempunyai kualitas bacaan 

al-Qur’an yang baik agar membina dan membibing mahasiswa lainnya untuk 

belajar membaca al-Qur’an. 

Adapun metode-metode pembelajaran al-Qur’an yang sering 

digunakan dalam melakukan bimbingan atau binaan yaitu: 

1. Metode Iqra’  

Metode iqra’ adalah suatu metode membaca al-Qur’an yang 

menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan iqra’ 

terdiri dari 6 jilid dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap 

sampai pada tingkatan yang sempurna (Anwar, 2016: h, 124). 

Berikut beberapa metode pembelajaran iqra’ antara lain: CBSA 

(cara belajar aktif), mahasiswa aktif membaca sendiri setelah dijelaskan 

pokok bahasannya, mentor hanya menyimak tidak menuntun.  

a. Privat menyimak seorang demi seorang secara bergantian. 

b. Asistensi, mahasiswa yang lebih tinggi pelajarannya dapat membantu 

menyimak santri lain.  

c. Binaan diperkenalkan tanda baca. 

d. Komunikatif, beri sanjungan kepada siswa apabila bacaan betul. 

e. Bagi mahasiswa yang betul-betul menguasai pelajaran dan sekiranya 

mampu dipacu, maka membacanya boleh di loncat-loncatkan agar 

cepat selesai. 

Kelebihan dari metode iqra’ yaitu menggunakan metode CBSA, 

bersifat sistem asistensi, komunikatif, sistematis dan fleksibel. Sedangkan 
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kekurangannya yaitu bacaan-bacaan tajwid belum dikenalkan sejak dini, 

dan tidak dianjurkan menggunakan irama murottal (Lestari, 2013: h, 45). 

Metode iqra’ digunakan bagi mahasiswa atau peserta yang belum 

fasih dalam menyebutkan huruf-huruf hijaiyah. Peserta yang telah 

menguasai aturan bacaan-bacaan di iqro’ maka akan dinaikkan di al-

Qur’an besar atau mushaf. Tujuannya adalah agar bacaannya lebih lancar 

dan fasih dalam membaca banyak ayat-ayat sambungan karena 

sebelumnya telah latihan melalui iqro’. 

2. Metode Ummi 

Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran al-Qur’an metode 

ummi adalah pendekatan bahasa ibu, dan pada hakikatnya pendekatan ibu 

itu ada tiga unsur yaitu: 

a. Metode langsung yaitu langsung dibaca tanpa dieja, diurai dan tidak 

banyak penjelasan, atau dengan kata lain learning by doing (belajar 

dengan melakukan secara langsung). 

b. Diulang-ulang. Bacaan al-Qur’an akan semakin kelihatan keindahan, 

kekuatan dan kemudahannya, ketika kita mengulang-ulang ayat atau 

surat dalam al-Qur’an. Begitu pula seorang ibu dalam mengajarkan 

bahasa kepada anaknya. Kekuatan, keindahan dan kemudahannya juga 

dengan mengulang-ulang kata atau kalimat dalam situasi dan kondisi 

yang berbeda-beda (Kalianantri, 2021: h, 16). 

c. Kasih sayang yang tulus. Kekuatan cinta, kasih sayang yang tulus, dan 

kesabaran seorang ibu dalam mendidik anak adalah kunci 

kesuksesannya. Demikian juga seorang mentor yang mengajarkan al-
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Qur’an, jika ingin sukses hendaknya meneladani seorang ibu agar 

dapat menyentuh hati peserta mereka (Hasanah & Alik Roichatul 

Jannah, 2017: h, 170). 

Kelebihan dari metode ini yaitu menggunakan pendekatan ibu, 

adapun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lama (Kalianantri, 

2021: h, 17). 

3. Metode Talaqqi 

Cara mentor menyampaikan bacaan al-Qur’an secara musyafahah 

(anak melihat gerak bibir guru secara tepat) yaitu berhadapan langsung 

dengan murid dalam posisi duduk dengan tenang dan nyaman, kemudian 

mentor membimbing peserta atau murid untuk mengulang-ulang ayat yang 

diperdengarkan dan dibacakan sampai benar-benar hafal, maka cara yang 

demikian itu dikenal dengan istilah talaqqi. Kelebihan dari metode ini 

diantaranya yaitu hukum tajwid dan penempatan makharijul huruf akan 

lebih mudah diterapkan. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan 

waktu yang lebih lama, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang 

lama untuk menyetorkan atau mendengarkan bacaan al-Qur’ān (Cucu 

Susianti, 2016: h, 13) 

2.2.4 Pembinaan Bacaan Al-Qur’an di Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) 

Pembinaan bacaan al-Qur’an mahasiswa dilakukan oleh fakultas 

bekerjasama dengan RQM. Rumah Qur’an Mahasiswa dibentuk dan di SK 

kan  oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk melakukan 

proses pembinaan secara berkelanjutan kepada mahasiswa FTIK IAIN 

Kendari (Masdin, dkk. 2021: h, 10). 
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2.3 Kajian Relevan 

1. Mony, Siti Syamsiah (2021) melakukan penelitian dengan judul 

“Persepsi Mahasiswa PAI Angkatan 2018 Terhadap Pembinaan Al-

Qur’an di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Ambon”. Hasil penelitian 

menujukkan bahwa perepsi mahasiswa terhadap pembinaan al-Qur’an iu 

sudah baik dan sangat baik, dari pelaksanaan pembinaan al-Qur’an yang 

diprogramkan oleh Ma’had itu sendiri. Salah satunya membaca, menulis 

dan menghafal al-Qur’an denggan baik dan benar kemudian sesuai 

dengan makhrojnya. Adapun kendala-kendala yang yang didapatkan 

yaitu pada proses pembinaan, salah satunya adalah masalah waktu yang 

bersamaan dengan pembinaan, pergantian pengajar dan kemampuan 

santri pada saat pembinaan berlangsung. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Perbedaannya terletak pada tempat yang diteliti. 

Penelitian ini dilakukan di Ma’had, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan adalah di Rumah Qur’an Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan. Adapun persamaannya, merupakan penelitian kualitatif 

deskripif tentang persepsi. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bintang Sahro (2018) dengan judul 

“Persepsi mahasiswa terhadap pembinaan keagamaan di Ma’had Al-

Jami’ah IAIN Padangsidimpuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

bentuk kegiatan pembinaan keagamaan mahasiswa di Ma’had al-Jami’ah 

IAIN Padangsidimpuan adalah mahkfuzdot, Ibadah dan mempelajari al-

Qur’an, pembinaan akhlak dan kepribadian. Kemudian persepsi 
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Mahasiswa terhadap pembinaan kegamaan di Ma’had al-Jami’ah IAIN 

Padangisdimpuan adalah sudah bagus tapi masih perlu ditingkatkan 

kembali pengawasan dan fasilitas. Sedangkan kendala yang dihadapi 

mahasiswa alumni Ma’had al-Jami’ah adalah kurangnya pemahaman 

mahasiswa tentang agama, fasilitas yang kurang memadai. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah terletak pada jenis pembinaannya, penelitian ini fokus pada 

pembinaan keagamaan, sedangkan pembinaan yang akan diteliti adalah 

pembinaan al-Qur’an. Adapun persamaannya adalah subjek penelitian 

yakni mahasiswa dan merupakan penelitian kualitatif deskriptif. 

3. Jannah (2012) melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Mahasiswa 

Terhadap Kegiatan Pembinaan Keagamaan di Ma’had Al- Jami’ah IAIN 

Antasari Banjarmasin. Skripsi, Dakwah Dan Komunikasi.  Hasil dari 

penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa bentuk pembinaan 

keagamaan mahasiswa di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Antasari 

Banjarmasin adalah ta’limul quran, pengajian kitab kuning, tausiah 

agama, dan kegiatan tambahan seperti muhadharah, tamyiz dan maulid 

al-habsyi. Sedangkan persepsi mahasiswa terhadap kegiatan pembinaan 

keagamaan tersebut, sebagian mahasiswa menanggapi baik dan cukup 

baik. Di akhir skripsi ini disarankan khususnya bagi mahasiswa agar 

bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan 

di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Antasari Banjarmasin. Semoga dengan 

pembinaan keagamaan di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Antasari 

Banjarmasin tersebut dapat memberikan pemahaman dan pengamalan 
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ajaran Islam secara benar dan tepat, sehingga dapat tercapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat serta disarankan ditambah dengan satu materi sebagai 

pelengkap yaitu materi akhlak dan untuk alokasi waktu bisa lebih 

diperpanjang lagi. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis pembinaanya, 

penelitian ini fokus pada pembinaan keagamaan, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan adalah pembinaan al-Qur’an. Adapun pesamannya 

adalah subjek penelitian yakni mahasiswa, dan jenis penelitian yakni 

kualitatif deskriptif. 

Menyangkut kajian terdahulu ini, persamaannya dengan penelitian 

yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang persepsi 

mahasiswa terhadap kegiatan pembinaan, sedangkan perbedaannya adalah 

pada penelitian sebelumnya kegiatan pembinaan yang dibahas adalah 

tentang keagamaan, yang dalam hal ini bersifat umum.  

Dengan melihat dari beberapa penjelasan penelitian terdahulu di 

atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan belum 

pernah diteliti sebelumnya.  

2.4 Kerangka Pikir Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian ini dengan mengumpulkan berbagai 

persepsi dari mahasiswa yang dapat mengeluarkan pendapat terkait 

pembinaan al-Qur’an di RQM FTIK yang dapat mengatasi masalah yang 

dimiliki mahasiswa, dalam hal ini adalah ketidakmampuan dalam 

membaca al-Qur’an dengan baik dan benar. Oleh karena itu, peserta yang 

mengikuti binaan di RQM akan memperoleh hasil belajar yang 
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memuaskan. 

Mengikuti kegiatan pembinaan bacaan al-Qur’an merupakan hal 

yang sangat penting yang harus diperhatikan, karena membaca al-Qur’an 

merupakan ibadah. Terlebih lagi jika membacanya dengan fasih atau sesuai 

dengan kaidah ilmu tajwid yang baik dan benar, maka akan bernilai pahala 

setiap huruf yang dilafalkan. 
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