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ABSTRAK 

Andewi Suhartini, KEMAMPUAN BERPIKIR ASOSIATIF MAHASISWA 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM” (Penelitian pada Mahasiswa Semester V 

Kelas C Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung pada Mata Kuliah Filsafat Islam) 

 

Penelitian ini bertolak dari fenomena yang terjadi pada mahasiswa 

semester V Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung, yang kurang mampu memahami materi dan kurang tampak dalam 

mengaitkan pengetahuan setelah proses belajar berlangsung di kelas. Oleh karena 

itu, untuk mengantisipasinya disajikan mata kuliah filsafat Islam dengan 

menekankan pada penguatan aspek kerativitas berpikir asosiatif. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas kemampuan berpikir 

asosiatif mahasiswa semester V pada mata kuliah Filsafat Islam. 

 Pembelajaran harus diarahkan pada suatu kondisi yang dapat merangsang 

dan memberikan respon dalam mengukur kemampuan berpikir peserta didik untuk 

memiliki keinginan dan kemauan dalam belajar. Peserta didik diharapkan mampu 

mengembangkan proses belajar dalam diri peserta didik yang dapat 

menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya yaitu dengan 

jalan membentuk individu  yang berpikir, maka proses pembelajaran yang 

dilakukan juga harus dapat menumbuhkembangkan kemampuan peserta didik 

seperti kemampuan dalam pembentukan atau meletakan hubungan yang diperoleh 

dengan melibatkan kemampuan berpikir. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Sampel dalam penelitian ini diambil dari seluruh populasi sebanyak 36 

mahasiswa. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes yang 

disebarkan kepada 39 mahasiswa sebagai responden.   

 Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata 

kemampuan berpikir asosiatif mahasiswa PAI pada mata kuliah Filsafat Islam 

berada pada kategori sangat baik dengan skor rata-rata  sebesar 77,86. Jumlah  

mahasiswa dengan kemampuan berpikir asosisatif sangat baik sebanyak 30 orang 

(83,33%) dan kategori baik sebesar sebanyak enam orang (16,67%). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai sistem yang sasaran utamanya diarahkan pada 

tercapainya perubahan sikap dan tingkah laku yang mampu memenuhi kebutuhan 

manusia dalam segala aspek. Sehingga tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak 

akan mengalami perkembangan. 

Pembelajaran harus diarahkan pada suatu kondisi yang dapat merangsang 

dan memberikan respon dalam mengukur kemampuan berpikir peserta didik untuk 

memiliki keinginan dan kemauan dalam belajar. Peserta didik diharapkan mampu 

mengembangkan proses belajar dalam diri peserta didik yang dapat 

menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya yaitu dengan 

jalan membentuk individu  yang berpikir, maka proses pembelajaran yang 

dilakukan juga harus dapat menumbuhkembangkan kemampuan peserta didik 

seperti kemampuan dalam pembentukan atau meletakan hubungan yang diperoleh 

dengan melibatkan kemampuan berpikir. 

Menurut Syaiful Sagala (2013:129) berpikir adalah meletakan hubungan 

antar bagian pengetahuan yang diperoleh manusia. Kemampuan berpikir asosiatif 

adalah berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan lainya. Berpikir 

dengan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respons 

(Tohirin, 2006:97). Dengan konsep itu, kemampuan berpikir mahasiswa jurusan 

Pendidikan Agama Islam pada mata kuliah Filsafat Islam diharapkan lebih 

terkembangkan dengan proporsional.  

Pada kenyatanya, dilihat dari fakta yang terjadi di mahasiswa semester V 

jurusan PAI, ketika dalam proses belajar mengajar masih terlihat peserta didik 

belum mampu memahami materi dan memecahkan suatu masalah dari 

pengetahuan  yang diperoleh selama belajar.  Pada saat proses belajar peserta 

didik cenderung kesulitan menghubungkan materi secara logis. Kemampuan 

peserta didik sangat minim dan kurang dalam mengaitkan pengetahuan dengan 

materi pelajaran. Ini terlihat dari kemampuan berpikir asosiatif mereka ketika 

proses belajar berlangsung di kelas.  
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Hal tersebut menunjukan bahwa kemampuan berpikir asosiatif peserta 

didik dalam mengikuti pelajaran di kelas sangat minim dan kurang. Bertitik tolak 

dari permasalahan tersebut, maka penulis akan menelitinya dengan melibatkan 

Mahasiswa semester V Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung sebagai acuan dasar dan identitas peneliti. Oleh karena itu, penulis 

merasa penting untuk melanjutkan penelitian dan merumuskan judul yang 

berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah KEMAMPUAN BERPIKIR 

ASOSIATIF MAHASIS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM” (Penelitian pada 

Mahasiswa Semester V Kelas C Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung PADA Mata Kuliah Filsafat Islam). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: Bagaimana kemampuan berpikir asosiatif 

mahasiswa semester V Kelas C Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kemampuan berpikir asosiatif Mahasiswa Semester V Kelas C 

Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam 

rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara filosofis. 

b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dapat membantu pendidik untuk mengenali 

kemampuan berpikir asosiatif peserta didiknya. 
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D. Kerangka Pemikiran 

Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala 

sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar 

mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru dan anak didik terlibat dalam 

sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya.  

Menurut Ngalim Purwanto (1990:44) berpikir asosiasif itu tidak lain 

daripada jalanya tanggapan-tanggapan yang dikuasai oleh hukum asosiasi. Aliran 

psikologi asosiasi  berpendapat  bahwa dalam alam kejiwaan yang penting ialah 

terjadinya, tersimpanya, dan bekerjanya tanggapan-tanggapan. Unsur yang paling 

sederhana dan merupakan dasar bagi semua aktivitas kejiwan adalah tanggapan-

tanggapan. Daya jiwa yang lebih tinggi, seperti perasaan, kemauan, keinginan dan 

berpikir, semua berasal atau terjadi karena bekerjanya tanggapan-tanggapan. 

Kemudian Muhibbinsyah (2011:118), menjelaskan berpikir asosiatif 

adalah berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan lainya. Berpikir 

asosiatif itu merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan 

respons. Peserta didik yang telah mengalami proses belajar akan ditandai dengan 

bertambahnya simpanan materi (pengetahuan dan pengertian) dalam memori, 

serta meningkatnya kemampuan menghubungkan materi tersebut dengan situasi 

atau stimulus yang sedang ia hadapi. 

Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir asosiatif peserta 

didik itu berkaitan erat dengan proses berpikir atau jalanya berpikir seseorang 

terhadap objek pengamatan yang diterima dari rangsangan atau respon yang 

kemudian menghubungkanya dengan ide. Sehingga indikator dalam kemampuan 

berpikir asosiatif peserta didik adalah sebagai berikut: 

1. Menghubungkan pengetahuan dengan situasi. 

2. Menghubungkan pengetahuan dengan stimulus. 

3. Mampu mengaitkan ide dengan ide lainya. 

4. Menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan 

sesudahnya. 

5. Menurut Consuelo (1993:13), bahwa hipotesis adalah pernyataan yang 

dapat di uji mengenai hubungan potensial antara dua atau lebih 

variabel.  
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E. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Menentukan pendekatan penelitian dan jenis data 

a.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Kuantitatif dapat 

diartikan sebagai pendekatan yang berlandaskan pada metode tradisional atau 

disebut sebagai metode positivistik. Metode ini sebagai metode kuantitatif karena 

data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 

2013:72). 

b.  Jenis Data 

Data hasil penelitian dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, 

atau data kualitatif yang diangkakan (skoring). Sedangkan data kualitatif adalah 

data yang berbentuk kalimat, kata, karakteristik atau sifat tertentu misalnya baik, 

sedang, kurang baik atau tidak baik. Berdasarakan penelitian di atas maka 

penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang di arahkan pada variabel 

kemampuan berpikir asosiatif mahasiswa semester VI PAI. 

2. Sumber Data 

a. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi yang diteliti yaitu Jurusan PAI Fakultas 

Tarbiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.  

b. Menentukan populasi   

Menurut Suharismi Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan 

objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa semester VI Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung yang berjumlah 36 orang.  

c. Sampel  

Menurut Suharsimi Arikunto (1991:104) bahwa sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Suharsimi Arikunto (1991:107) untuk 

sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Karena jumlah 

populasinya sebanyak 36 orang maka dalam sampelnya adalah sampel populasi.  
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3. Menentukan Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Menentukan Metode Penelitian 

Untuk mengamati masalah yang diteliti, maka penulis menggunakan 

metode deskriptif, yaitu suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah 

dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. 

Ketetapan metode ini juga berdasarkan atas pendapat Nana Syaodih Sukmadinata 

(2012:72) metode deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar 

untuk memecahkan suatu masalah atau menentukan suatu tindakan. Hal ini 

didasarkan atas pertimbangan bahwa kenyataan yang melibatkan kemampuan 

berpikir asosiatif mereka dan daya serap mahasiswa pada mata kuliah Filsafat 

Islam. Sehingga pemecahanya akan lebih tepat dengan menggunakan metode 

deskriptif. Sebab metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran fenomena 

atau gejala yang nampak sekarang.  

 

b. Teknik Pengumpulan data 

Tknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. 

Tes adalah serentetan  pertanyaan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

individu atau kelompok (Suharismi Arikunto, 2002:127). Tes ini digunakan untuk 

mengetahui data kongkrit mengenai kemampuan berpikir asosiatif mahasiswa 

semester VI Jurusan PAI pada mata kuliah Filsafat Islam. Jenis tes yang 

digunakan adalah tes tulis bentuk essai dengan jumlah 5  item soal.  

 

4. Analisis Data 

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka data yang bersifat kualitatif 

dianalisis secara logika dan untuk menganalisis data kuantitatif menggunakan 

analisis statistic dengan menggunakan software SPSS 16.0 for Windows 
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BAB II 

LANDASAN TEORI KEMAMPUAN BERPIKIR ASOSIATIF 

 

A. Pengertian Berpikir Asosiatif 

Berpikir merupakan aktivitas psikis yang intensional dan terjadi apabila 

seseorang menjumpai problema (masalah) yang harus dipecahkan. Dengan 

demikian, dalam berpikir itu seseorang menghubungkan pengertian satu dengan 

pengertian lainya dalam rangka mendapatkan pemecahan persoalan yang 

dihadapi. Pengertian itu merupakan bahan atau materi yang digunakan dalam 

proses berpikir (Abu Ahmadi, 2009:83). 

Menurut hasil penelitian para ahli psikologi asosiasi mengemukakan 

bahwa berpikir adalah kelangsungan tanggapan-tanggapan di mana subjek yang 

berpikir pasif. Sehubungan dengan pendapat tersebut, bahwa berpikir itu adalah 

meletakan hubungan antara bagian-bagian pengetahuan  berupa segala sesuatu 

yang telah ada, yang berupa pengertian-pengertian dan dalam batas tertentu juga 

tanggapan-tanggapan (Sumadi Suryabrata, 2004:54).  

Maka dapat disimpulkan bahwa berpikir mencangkup banyak aktivitas 

mental yang melibatkan kerja otak. Dengan demikian, proses berpikir muncul 

ketika keraguan dan pertanyaan untuk dijawab  dengan persoalan atau masalah 

yang memerlukan pemecahan. Salah satu proses berpikir tersebut adalah dengan 

berpikir asosiatif.   

Berpikir asosiatif terjadi jika individu memiliki kemampuan untuk 

mempertautkan tanggapan atau pengertian-pengertian yang ada dalam dirinya 

secara logis. Berpikir asosiatif merupakan berpikir dengan cara mengasosiasikan 
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sesuatu dengan yang lainya. Berpikir asosiatif yaitu proses berpikir di mana suatu 

ide merangsang timbulnya ide-ide lain. Jalan pikiran dalam proses berpikir 

asosiatif tidak ditentukan atau diarahkan sebelumnya. Jadi, ide-ide itu timbul atau 

terasosiasi (terkaitkan) dengan ide sebelumnya secara spontan (Sarlito Wirawan 

Sarwono, 2012:109).  

Menurut Tohirin (2006: 96) berpikir asosiatif adalah proses pembentukan 

hubungan antara rangsangan dengan respons. Jadi, berpikir asosiatif adalah proses 

berpikir dengan menggunakan logika samar, tidak terlalu mekanistik, tetapi lebih 

mengutamakan intelegensi yang komplek yang memungkinkan untuk melakukan 

perbandingan, menemukan asosiasi, alternatif, dan melakukan evaluasi.  

 

B. Faktor yang Mempengaruhi Berpikir Asosiatif 

Menurut Tohirin (2006:97), berpikir asositif itu dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya: 

1) Tingkat pengertian atau  pengetahuan yang di peroleh dari hasil 

belajar. 

2) Kemampuan peserta didik dalam mengasosiasikan  

3) Daya ingat 

4) Meningkatnya kemampuan menghubungkan materi dengan situasi 

atau stimulus yang sedang dihadapi.  

 

C. Indikator Berpikir Asosiatif 

a. Menghubungkan pengetahuan dengan situasi 
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Dalam proses berpikir orang menghubungkan pengertian satu dengan 

pengertian lain untuk mendapatkan pemecahan dari persoalan yang dihadapi. 

Pengertian-pengertian itu merupakan bahan atau materi yang digunakan dalam 

proses berpikir. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya oleh Muhibbin 

Syah (2011:118) berpikir asosiatif adalah berpikir dengan cara mengasosiasikan 

sesuatu dengan yang lainya.   

Dalam hal ini, kemampuan siswa untuk melakukan hubungan asosiatif 

yang benar dipengaruhi oleh tingkat pengertian atau pengetahuan yang diperoleh 

dari hasil belajar, serta meningkatnya kemampuan menghubungkan materi 

tersebut dengan situasi yang sedang ia hadapi. 

b. Menghubungkan pengetahuan dengan stimulus 

Menurut Alex Sobur (2013:446) bahwa psikologi berhubungan dengan 

unsur dan proses yang merupakan perantara rangsangan di luar organisme dengan 

tanggapan fisik organisme yang dapat diamati terhadap rangsangan yang dikenal 

dengan stimulus. Stimulus atau perangsang dapat diartikan sebagai sesuatu  yang 

dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-

hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera.  

Asosiasi sebagai suatu proses berpikir dalam membentuk hubungan atau 

pertautan antara perangsang-perangsang dan respon-respon. (Menurut Muhammad 

Surya, 1985:30). Dengan demikian, Sebagai akibat dari stimulus yang diterima 

oleh peserta didik, peserta didik akan menyadari dan memberikan respon atau 

reaksi terhadap stimulus untuk memutuskan hubungan yang logis.  

c. Mampu mengaitkan ide dengan ide lainya  
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Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ide adalah rancangan yang 

tersusun di pikiran, gagasan atau cita-cita. Ide yang muncul akibat proses berpikir 

terjadi tanpa didahului oleh stimulus. Berpikir asosiatif yaitu proses berpikir di 

mana suatu ide merangsang timbulnya ide-ide lain. Jalan pikiran dalam proses 

berpikir asosiatif tidak ditentukan atau diarahkan sebelumnya. Ide-ide itu timbul 

atau terasosiasi (terkaitkan) dengan ide sebelumnya secara spontan (Sarlito 

Sarwono, 2013:109). 

 

b. Menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan sesudahnya 

Berpikir asosiatif terjadi jika individu memiliki kemampuan untuk 

mempertautkan tanggapan atau pengertian-pengertian yang ada dalam dirinya 

secara logis. Asosiasi akan terjadi jika antara tanggapan atau pengertian dalam diri 

individu baik yang lama maupun yang baru terdapat adanya hubungan logis 

(Muhammad Surya, 1985:30). 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang 

diperoleh sebelumnya peserta didik dapat mempengaruhi pengetahuan  terhadap 

materi yang sedang dipelajarinya. Sehingga, peserta didik akan mampu 

menghubungkan pengetahuan yang sebelumnya  dengan pengetahuan yang 

sedang dipelajarinya. Dengan tujuan, peserta didik dapat memperoleh atau 

menambah informasi dan pemahaman dari pengetahuan sebelumnya.  

 

D. Jenis-jenis Berpikir Asosiatif  

Menurut Sarlito Sarwono (2009:110), jenis-jenis berpikir asosiatif 

diantaranya, yaitu: 
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a. Asosiasi Bebas 

Asosiasi bebas adalah satu ide akan menimbulkan ide mengenai hal 

lain, yaitu hal apa saja tanpa ada batasnya.  

b. Asosiasi terkontrol 

Asosiasi terkontrol adalah satu ide tertentu akan menimbulkan ide 

mengenai hal lain dalam batas tertentu-tertentu saja. 

c. Melamun 

Melamun adalah menghayal bebas, sebebas-bebasnya tanpa batas dan 

mengenai hal-hal yang tidak realistis. 

d. Mimpi 

Mimpi adalah ide-ide tentang berbagi hal timbul secara tidak disadari 

pada waktu tidur. Mimpi ini kadang-kadang terlupakan pada waktu 

bangun, tetapi kadang-kadang masih diingat. Mimpi bisa merupakan 

kilas balik peristiwa-peristiwa masa lalu namun juga bisa berupa 

harapan yang tidak terpenuhi atau tidak bermakna sama sekali. 

e. Berpikir Artistik 

Berpikir artistik adalah proses berpikir yang sangat subjektif. Jalan 

pikiran sangat dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan diri pribadi 

tanpa menghiraukan keadaan sekitar. 
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BAB III 

ANALISIS EMPIRIK KEMAMPUAN BERPIKIR ASOSIATIF 

MAHASISWA SEMESTER V JURUSAN PAI  

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BADUNG  

PADA MATA KULIAH FILSAFAT ISLAM 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir asosiatif 

mahasiswa pada Mata Kuliah Filsafat Islam. Sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa PAI semester V yang  berjumlah 36 orang.  

Deskripsi data penelitian yang menggambarkan data dari jawaban 

responden mengenai kemampuan berpikir asosiatif, yang dihitung menggunakan 

bantuan program SPSS 16.00 for Windows 

Data dari hasil penelitian untuk variabel kemampuan berpikir asosiatif 

dijaring melalui tes, dengan jenis tes tulis bentuk essai dengan jumlah 5  item soal, 

mempunyai skor teoritik antara 0 sampai 100. Hasil dari jawaban responden dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1. 

Hasil Analisis Deskriptif Data Kemampuan Berpikir Asosiatif Mahasiswa 

 

 

N Valid 36 

Missing 0 

Mean 77,86 

Median 79 

Mode 80.00 

Std. Deviation 4.76 

Minimum 60.00 

Maximum 85.00 

Sum 2803.00 
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa skor tertinggi untuk data 

kemampuan berpikir asosiatif yang diperoleh adalah 85 dan skor terendah 60 

dengan rata-rata sebesar 77,86 dan standar deviasi 4,76. Jumlah skor ideal 

kemampuan berpikir asosiatif mahasiswa yang dapat di peroleh dalam penelitian 

ini sebesar 36  x 100 = 3600. Jumlah skor variabel kemampuan berpikir asosiatif 

mahasiswa yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebesar 2803. Dengan 

demikian prosentase kemampuan berpikir asosiatif  mahasiswa PAI pada mata 

kuliah Filsafat Pendidikan Islam adalah (2803 : 3600) x 100% = 77,86% dari  

yang diharapkan 100%.   

Grafiknya tampak pada gambar berikut: 

 

 
Gambar 3.1 

Grafik Histogram Kemampuan Berpikir Asosiatif Mahasiswa PAI pada Mata 

Kuliah Filsafat Pendidikan Islam 

 

 

Selanjutnya variabel kemampuan berpikir asosiatif dikelompokkan 

menjadi 4 tingkatan yaitu sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Dengan 

Skor ideal tertinggi adalah sebesar 100 dan skor ideal terendah sebesar 0, maka 
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diperoleh mean ideal (Mi) sebesar 50 dan standar deviasi ideal (Sdi) sebesar 

16,67.  Dengan demikian  dapat ditentukan tingkat kategorinya sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kategorisasi Kemampuan Berpikir Asosiatif Mahasiswa 

No Kategori Rentang Skor Frekuensi Prosentase 

1 Sangat Baik 75<  X ≤ 100 30 83,33% 

2 Baik  50< X ≤ 75 6 16,67% 

3 Cukup 25< X ≤50 0 0% 

4 Kurang 0 < X ≤ 25 0 0% 

 

B. Pembahasan 

 

 Berdasarkan hasil analisis data diperoleh  rata-rata kemampuan berpikir asosiatif 

mahasiswa semester V jurusan PAI pada mata kuliah Filsafat Islam berada pada kategori 

sangat baik dengan skor rata-rata  sebesar 77,86. Jumlah  mahasiswa dengan kemampuan 

berpikir asosisatif sangat baik sebanyak 30 orang (83,33%) dan kategori baik sebanyak 

enam orang (16,67%). 

 Jika hasil pengolahan data di atas dikonfirmasikan dengan indikator berpikir 

asosiatif, yaitu (a) Menghubungkan pengetahuan dengan situasi; (b) 

Menghubungkan pengetahuan dengan stimulus; (c) Mampu mengaitkan ide 

dengan ide lainya; dan (d) Menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan 

sesudahnya, maka dapat dinyatakan bahwa mahasiswa PAI semester V, pada mata 

kuliah Filsafat Islam, memiliki kemampuan asosiatif  sangat baik dengan skor rata-

rata  sebesar 77,86. Jumlah  mahasiswa dengan kemampuan berpikir asosisatif sangat 

baik sebanyak 30 orang (83,33%) dan kategori baik sebanyak enam orang (16,67%). 
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BAB IV 

SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata kemampuan 

berpikir asosiatif mahasiswa semester V jurusan PAI pada mata kuliah Filsafat Islam 

berada pada kategori sangat baik dengan skor rata-rata  sebesar 77,86. Jumlah  mahasiswa 

dengan kemampuan berpikir asosisatif sangat baik sebanyak 30 orang (83,33%) dan 

kategori baik sebesar sebanyak enam orang ( 16,67%). 
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